
Datum: 2012-05-14

Protokoll för Datasektionens 
styrelsemöte[2012-05-14]

Datum: 2012-05-14 Till: Medlemmar
Tid: 18:00 För kännedom: Kårstyrelsen
Plats: STV
Organisationsnummer:012034-3124

Närvarande:
Sophia Caspár Ordförande
Stina Bergström Vice Ordförande
Jimmie Van Eijsden Kassör
Johan Burström Informationsansvarig
Jonas Medin Arbetsmarknadskontakt
Angelica Brusell XP-EL
Jens Hansen SMBS 
Niklas Brynolf Sexmästare
Christoffer Carholt STV
Philip Lindblad Utbildningsbevakningssamordnare

Ärenden: §1 - §20 Bilaga Föredragare

Formalia:
§ 1 Mötets öppnande
Sophia Caspár förklarar mötet öppnat kl 18:00

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet behörigt

§ 3 Val av Mötesordförande
Mötet beslutar att välja Sophia Caspár till Mötesordförande

§ 4 Val av Mötessekreterare
Mötet beslutar att välja Johan Burström till Mötessekreterare

§ 5 Val av Justerare
Mötet beslutar att välja Niklas Brynolf till Justerare

§ 6 Fastställande utav Dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen

§ 8 Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att inte lägga något föregående protokoll till handlingarna

§ 9 Adjungeringar
Inga inadjungeringar.

______________________________________________ ______________________________________________
Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare
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Niklas Brynolf, Mötesjusterare
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Delgivningar/Information:

§10. information från styrelseledamöter:

§ 10.1 Ordförande och vice ordförande
Sophia Caspár informerar om möjlighet till att ha ett eget kontor i Kåridoren (C-huset). 

Mötet beslutar att låta Sophia Caspár prata med kåren om kontorets eventuella 
kostnader och liknande

§ 10.2 Kassör
Ingenting att rapportera.

§ 10.3 Informationsansvarig
Ingenting att rapportera.

§ 10.4 Arbetsmarknadskontakt
Jonas Medin  berättar att Arbetsmarknadsutskottet har bytt namn till Datasektionens 
Arbetsmarknadsenhet. 
De har diskuterat och planerat inför kommande verksamhetsår, där det tänkt arrangera 
6 events. Varav fyra av dessa är föreläsningar, och de övriga två ska vara större event. 
Däribland har de funderat på ett större Lan (eventuellt lp2)
De har även diskuterat lite om en eventuell IKEA resa, Studieresa till kärnkraftverk för 
rymdarna. Även kanske en Kiruna Resa. Men ingenting är beslutat ännu.

§ 10.5 Utbildningsbevakningssamordnare
Ingenting att rapportera.

§ 10.6 Studiemiljöbevakningssamordnare
Ingenting att rapportera.

§ 10.7 XP-el Ordförande
Ingenting att rapportera.

§ 10.8 STV-Ordförande
Ingenting att rapportera.

§ 10.9 Sexmästare och D6
Ingenting att rapportera.

Diskussionspunkter:
§ 11 Sektionsmiddagen under Nolle-P 2012
Sophia föreslår att vi väljer någonting i stil med Jordensundergång, då blir det översvämning, och 
därav eventuellt ”Under ytan” tema. Eller så att efter jordens undergång så gäller Djungelns lag, så 
därför som tema ”i Djungeln.” Därav är två teman föreslagna men vi bordlägger valet av tema tills 
nästa möte.

§ 12 PA Systemet
Datasektionens ena högtalaren är trasig samt även stativen. Men mest akut är det att fixa 
högtalaren. Vi behöver även fixa en uthyrningsmall för priser och liknande.

______________________________________________ ______________________________________________
Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare
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§ 13 Finlandsresa:
Tidigare verksamhetsår så har det kommit ett gäng studenter från en finsk skola och det 
verksamhetsåret var det prat om att vi skulle ta och besöka dem.

Beslut

§ 14 Sektionsmiddagen under Nolle-P 2012
Mötet beslutar 

Att kontakta 3 lektorer på skolan B-son (Fredrik Bengtsson), LG ( Lars Göran) och Erik 
Elfgren om någon av dessa vill vara Toastmasters, gyckla eller närvara på 
sittningen.

Att vi ska lägga ner pengar på bättre bestick (som inte går sönder lika lätt som de 
tidigare åren, utan att vi istället fixar bestick som är lika de Ludd använder. 

Att maten på sittningen blir potatissallad men att välja ett billigare alternativ till 
potatissalladen. 

§ 15 Styrelsetröjor
Mötet beslutar

Att Johan Burström får i uppdrag att prata med Karl Öhman (Informationsansvarig styret 
11/12), samt med önskemålet om att vi ska försöka beställa tröjor med broderat 
eller schablontryck istället för föregående års tryck.

§ 16 PA Systemet
Mötet beslutar

Att låta Jimmie van Eijsden och Niklas Brynolf kolla runt med folk som eventuellt kan fixa 
systemet. 

§ 17 Kort Access:
Mötet beslutar

Att Angelica Brusell får i uppdrag att ta kontakt med Karl Öhman för att ge oss alla i 
styrelsen tillgång till STV-lokalen

§ 18 Finlandsresa:
Mötet beslutar

Att uppdra Johan Burström att ta kontakt med Karl Öhman och kolla upp möjligheterna 
för att genomföra en Finlandsresa.

Avslutande formalia:

§ 19 Nästa Möte:

Mötet beslutar att ha nästa styrelsemöte den 31:a maj på stuk, om ingenting annat meddelas.

§ 20 Mötets avslutande:

Sophia Caspár avslutar mötet 19:00

______________________________________________ ______________________________________________
Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare
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