
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2011-10-11
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2011-10-11
Tid: 19:00
Plats: E-husets fik
Organisationsnummer: 012034-3124

Närvarande:
Elias Small Ordförande
Jesper Hamfelt Kassör
Johan Öhman Vice Ordförande
Jesper Ericson Sexmästare
Björn Nilsson Utbildningsbevakningssamordnare
Angelica Brusell Arbetsmarknadskontakt
Karl Öhman Informationsansvarig
Stefan Sundin XP-el-orförande

Formalia:
§ 1 Mötet förklarades öppnat av Ordförande Elias Small kl 19:08
§ 2 Mötets förklarades behörigt.
§ 3 Sittande ordförande Elias Small valdes till mötesordförande.
§ 4 Sittande informationsansvarige Karl Öhman valdes till mötessekreterare.
§ 5 Johan Öhman valdes till justerare.
§ 6 Dagordningen fastställdes med tillägget av punkt § 15. 
§ 7 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§ 8 Inga adjungeringar

Tidigare bordläggningar:

Inga tidigare bordläggningar

Beslut

Inga beslut

Personval

§ 9 Beslut om vem som ska ta platsen i SRT:s ledningsgrupp (Personval-ish)
Mötet beslutade att välja Jesper Hamfelt till representant i ledningsgruppen.

§ 10 Beslut om deltagande i den sociala enheten
Mötet beslutade att välja Karl Öhman till representant till den sociala enheten.
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Diskussion 

§ 11 Inköp av styrelsetröjor, hoodies, sejdlar, spegatter
Styrelsetröjor skall köpas in till Jesper Ericson, Angelica Brusell och Johan 
Öhman. Hoodies och sejdlar skall inventeras. Ska också tas reda på hur många 
som har beställts tidigare. Jesper Hamfelt ska inventera spegatter.

§ 12 Fotografier till webbsidan
Foton tas under nästa styrelsemöte. Angelica har kamera.

§ 13 Banner på webbsidan om den ”rikstäckande tävlingen”.
Karl Öhman ska be om mer information, men det verkar som en bra grej.

§ 14 Rapporter från ledamöterna
Stefan inget nytt
Björn Hade UBS-möte idag. Den 10/11 kommer det att hållas en studera- utomlands-

föreläsning. Har varit på programrådsmöte för datautbildningarna.
Det fattas fortfarande några programråd i Y och MMT. Planerar Y-sittning.

Angelica Har varit på arbetsmarknadsmöte. I-arna är överambiösa. Det kommer att hållas 
en utställning med namnet Art of Code. Mer information kommer senare.

Jesper E. Har haft sexmästerimöte. Har kämpat med lappfejden. Datastyret brukar vara 
funktionärer. Förslagsvis att hjälpa till mest under lördagen på dagen.

Karl Fixat protokoll. 
Jesper H. Det går att revidera förra årets budget på ett sektionsmöte. Inte så mycket annat 

har hänt.
Johan/Elias Har varit på ordfrad. Upptakt i början av november. Den första av tre. Styrelsen, 

kf-ledamöter och programråd ska närvara. KO har tänkt att det ska hållas en 
workshop med alla sektioner om hur årets upplägg ska se ut. Vi kan även boka 
ett av konferensrummen i kåridoren genom att skriva namn på whiteboarden. 
Snart måste studenter som bokar lokaler kunna bevisa att denne är medlem av en 
förening eller sektion samt kunna visa upp årsmötesprotokoll.

§ 15 Representant för att välja årets lärare
Ej att förväxlas med kårens motsvarande pris. Styrs upp av Geo. En från varje 
sektion ska närvara och vara med och välja. Föredragningsvis UBS. Björn 
tar på sig det.

§ 16 Övriga diskussionspunkter

Avslutande formalia
§ 16 Nästa möte: Efter tentorna. 
§ 17 Mötets förklarades avslutat 20:15
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