
Datum: 2012-05-31

Protokoll för Datasektionens 
styrelsemöte[2012-05-31]

Datum: 2012-05-31 Till: Medlemmar
Tid: 12:00 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 - §16 Bilaga Föredragare

Formalia:
§ 1 Mötets öppnande
Sophia Caspár förklarar mötet öppnat kl 12:02

§ 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

__________________________________ Sida 1
Niklas Brynolf, Mötesjusterare

 



Datum: 2012-05-31

Protokoll för Datasektionens 
styrelsemöte[2012-05-31]

Delgivningar/Information:

§10. information från styrelseledamöter:

§ 10.1 Ordförande och vice ordförande

Stina Bergström informerar om att hon varit i kontakt med ICA-Kvantum angående kött 
till potatissalladen. Priset för de olika rätterna:

Grillade kycklingklubbor 10-12kr styck
Rostbiff 25kr/potion
Karré 17-18kr/potion

Stina Bergström och Sophia Caspár informerar även att det varit i kontakt med STUK om 
att preliminärboka 26 april för att ha verksamhetsårets datasittning.

§ 10.2 Kassör
Jimmie van Eijsden har har varit i kontakt med Erik Elfgren som inte hade möjlighet att 
närvara på sittningen. Fredrik Bengtsson har inte svarat ännu.

Jimmie van Eijsden föreslår att Trolle Geuna och Jesper Bergeskans ska toasta sittningen 
då de verkade väldigt intresserade av detta.

§ 10.3 Informationsansvarig
Johan Burström delger vidare den information han har fått om Sektionströjorna från Karl 
Öhman samt lyfter upp frågan om att köpa in fler sektionsmärken samt Y-märken då det 
är väldigt få kvar.

§ 10.4 Arbetsmarknadskontakt
Jonas Medin berättar att han tänkte kolla på sponsring till exempelvis datatröjor eller 
mer ”Nolle T-shirts”. Däremot verkar de flesta företag vara inställda på att endast 
sponsra Nolleperioden och inte enskilda sektioner just nu. 

§ 10.5 Utbildningsbevakningssamordnare
Ingenting att rapportera.

§ 10.6 Studiemiljöbevakningssamordnare
Ingenting att rapportera.

§ 10.7 XP-el Ordförande
Angelica Brusell har fört en dialog med Karl Öhman och ska ta kontakt med de som 
sköter Kort-Access.
Antalet sektionsmärken är omkring 12 stycken så förslaget är att vi beställer in fler 
Sektionsmärken

§ 10.8 STV-Ordförande
STV planerat göra en Nolle-Perioden Film.

§ 10.9 Sexmästare och D6
Ingenting att rapportera.

__________________________________ ____________________________________
Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare

__________________________________ Sida 2
Niklas Brynolf, Mötesjusterare
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Diskussionspunkter:
§ 11 Nolle-Perioden 2012

§11.1 ”Goody-bags”
Sophia Caspár föreslår att Datasektionen bör köpa in påsar som man kan fylla med både 
sektionsinformation samt andra välkomstgåvor som kan delas ut under Nolle-Perioden.  

§11.2 Sektionsmiddagen
Vi diskuterar inom styrelsen olika förslag på gyckel inför sektionsmiddagen.

§12 Nyhetsbrev eller månadsmail?
Förslaget är att börja med ett regelbundet nyhetsbrev till sektionens medlemmar, vi diskuterar vad 
man kanske borde ta upp ”Veckans ros/citat” och att det bör vara enkelt och snabbt att läsa. Detta 
är något som vi diskuterar på nästa möte.

§13 STV regelbundna videos?
Vi diskuterar tankar om att STV filmar årets julkalender exempelvis ”Mysteriet på LTU”

Beslut

§ 14 Beslut om tema för Sektionsmiddagen Nolle-P 2012
Mötet beslutar

Att temat för sektionsmiddagen är ”I djungeln” 

Att köpa in Grillade kycklingklubbor till sittningen.

Avslutande formalia:

§ 15 Nästa Möte:

Mötet beslutar att ha nästa styrelsemöte innan nolleperioden 2012, om ingenting annat meddelas.

§ 16 Mötets avslutande:

Sophia Caspár avslutar mötet 12:40

__________________________________ ____________________________________
Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare
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Niklas Brynolf, Mötesjusterare
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