
Datum: 2012-09-05

Protokoll för Datasektionens 
styrelsemöte[2012-09-05]

Datum: 2012-09-05 Till: Medlemmar
Tid: 16:30 För kännedom: Kårstyrelsen
Plats: STV
Organisationsnummer:012034-3124

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

Ärenden: §1 - §19 Bilaga Föredragare

Formalia:
§ 1 Mötets öppnande
Sophia Caspár förklarar mötet öppnat kl 16:48

§ 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 Angelica Brusell till mötessekreterare

§ 5 Val av Justerare
Mötet beslutar att välja Jonas Medin till mötesjusterare

§ 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.

Delgivningar/Information:

§10. information från styrelseledamöter:

§ 10.1 Ordförande och vice ordförande

Sophia och Stina har varit på Ordföranderådet där det sades att nya 
kårmedlemsförmåner kommer börja gälla från 8/9, såsom gratis inträde på lördagar 
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t.om. 22:30, samt tidigare biljettsläpp för större evenemang. Teknologkåren söker 
fortfarande ny phaestmästare.

§ 10.2 Kassör
Jimmie van Eijsden har ingenting att rapportera utöver att han betalat räkningar.

§ 10.3 Informationsansvarig
Ingenting att rapportera.

§ 10.4 Arbetsmarknadskontakt
Jonas Medin har börjat arbeta med IKEA-resan som kåren ålagt Datasektionen. 
Preliminärt datum 6/10 2012 

Jonas Medin kommer även informera om Datasektionens arbetsmarknadsenhet på 
sektionsmötet för att få fler intresserade

§ 10.5 Utbildningsbevakningssamordnare
Philip Lindblad har varit på möte med andra Utbildningbevakningssamordnare.

§ 10.6 Studiemiljöbevakningssamordnare
Ingenting att rapportera.

§ 10.7 XP-el Ordförande
Angelica Brusell har haft möte med Instutitionen för System- och Rymdteknik (SRT) om 
hur det framtida samarbetet ska se ut, samt städat och kollat igenom labbsalarna 
A1503-1506

§ 10.8 STV-Ordförande
Ingenting att rapportera.

§ 10.9 Sexmästare och D6
Ingenting att rapportera.

Beslut/Diskussion:

§11 Sektionsmöte 1
Sektionsmötet beslutades att hållas 18/9, 18:30 i Deltasalen. Johan Burström fick i sin 
frånvaro uppdraget att boka salen och skicka ut kallelse. Saker att ta upp: val av sista 
kf-ledamot, verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse för verksamhetsåret 
11/12, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 11/12, internrevisors granskning 11/12.
Priserna från sektionsdagen under Nolleperioden kommer delas ut efter mötet.

§12 Framtida styrelsemöten
Officiella styrelsemöten hålls första tisdagen varje månad. Varannan vecka hålls även 
lunchmöten på onsdagar, start 12/9.

§13 Överlämningsmiddag
Datum 9/11. platsen är fortfarande obestämd. styret 11/12 ska meddelas.

§14 Nolleperiodsdokument
Ett google docs kommer skickas ut där viktiga saker om Nolleperioden skall 
skrivas ner för nästkommande år. Jimmie van Eijsden får i ansvar att fixa detta.
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§15 Beställning av hoodies
Mötet konstaterar behover av att köpa in nya Sektions ”hoodiesar”.  
Mötet beslutar
Att ge Johan Burström i uppdrag att kolla upp möjligheterna av att 

köpa in nya ”hoodiesar”

§16 Överlämning 12/13
Sophia Caspár uppmanart att alla ska börja på sin överlämning redan nu för att 
få med så mycket information som möjligt.

§17 Datasittningen och årsmöte
STUK bör bokas inför datasittningen och årsmötet som kommer hållas tidigt i 
LP4. 

Avslutande formalia:

§ 18 Nästa Möte:
Nästa möte: Preliminärt första tisdagen i oktober, 2/10 16:30, om ingenting annat 
ges

§ 19 Mötets avslutande:
Sophia Caspár avslutar mötet 17:14
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