
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2012-03-22
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2012-03-22
Tid: 18:30
Plats: STV
Organisationsnummer: 012034-3124

Närvarande:
Elias Small Ordförande
Jesper Hamfelt Kassör
Johan Öhman Vice Ordförande
Angelica Brusell Arbetsmarknadskontakt
Karl Öhman Informationsansvarig
Jesper Ericson Sexmästare
Stefan Sundin (på länk) XP-el-ordförande

Formalia:
§ 1 Mötet förklarades öppnat av Ordförande Elias Small kl 18:49.
§ 2 Mötets förklarades behörigt.
§ 3 Sittande ordförande Elias Small valdes till mötesordförande.
§ 4 Sittande informationsansvarige Karl Öhman valdes till mötessekreterare.
§ 5 Jesper Ericson valdes till justerare.
§ 6 Dagordningen fastställdes. 
§ 7 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§ 8 Inga adjungeringar

Tidigare bordläggningar:

Inga tidigare bordläggningar

Beslut/Diskussion

§ 9 Datasektionens PA-system

Den ena högtalarens bas är död. Ställningarna är tejpade. Till att börja med måste det avgöras 
hur dyrt det är att laga systemet. Mixerbordet är dock i bra skick.

Då Ljud & Ljus hyr ut liknande system billigt så är marknaden för uthyrning begränsad.

Johan Öhman ska se över reglementet och göra ett utkast. Målet är att kunna besluta om ett på 
årsmötet. Jesper Ericson ska kolla med Ljud & Ljus om hur de hyr ut sina saker och samtidigt 
kolla vad som skulle kosta att reparera systemet.
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§ 10 D6 vill söka sponsring från kåren till bland annat banderoller 

Bör gå att söka ur sektionsfonden. Det rör sig om pengar till  banderoller, kepsar, d6-märken 
et cetera. Banderoller kommer att införskaffas av Teknologkåren till TKL 40 år, men dessa 
kommer troligen att vara märkta med TKL 40 år och då inte vara tidlösa.

En leverantör av banderoller har hittats. Det rör sig om tre banderoller i olika storlekar för 
cirka 3000 kr sammanlagt. 

Mötet konstaterar att om D6 inte får pengar från sektionsfonden, så kan frågan tas upp på 
nästa sektionsmöte.

§ 11 Nytt datum för sektionsmöte och Datasittning

Vi snipe:ar 11 maj. Elias mailar STUK nu  (ca 19:30). Den 9 maj är andra alternativet.

§ 12 Val

Affischer ska sättas ihop och tryckas upp.

Diskussion 

§ 12 Rapporter

§ 20 Övriga diskussionspunkter

Avslutande formalia
§ 21 Nästa möte: Torsdag nästa vecka.
§ 22 Mötets förklarades avslutat 19:40.
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