
Datum: 2012-11-26

Protokoll för Datasektionens 
styrelsemöte[2012-11-26]

Datum: 2012-11-26 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
Johan Burström Informationsansvarig
Jonas Medin Arbetsmarknadskontakt
Angelica Brusell XP-EL
Niklas Brynolf Sexmästare
Christoffer Carholt STV
Philip Lindblad Utbildningsbevakningssamordnare

Ärenden: §1 - §19 Bilaga Föredragare

Formalia:
§ 1 Mötets öppnande
Sophia Caspár förklarar mötet öppnat kl 16:35

§ 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 Jimmie van Eijsden 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 Caspár informerar om att styrelsen kan välja en tillfällig ledamot som tar över 
SMBS posten tillfälligt. Innan den personen väljs in officiellt på styrelsemötet. 
Vi alla får i uppdrag av att försöka hitta någon passande för posten.
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Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare
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§ 10.2 Kassör
Ingenting att rapportera

§ 10.3 Informationsansvarig
Ingenting att rapportera.

§ 10.4 Arbetsmarknadskontakt
Jonas Medin informerar om att det inte blir någon företagskväll med academic wor

§ 10.5 Utbildningsbevakningssamordnare
Ingenting att rapportera

§ 10.6 Studiemiljöbevakningssamordnare
Denna position är fortfarande Vakant

§ 10.7 XP-el Ordförande
Ingenting att rapportera

§ 10.8 STV-Ordförande
Ingenting att rapportera.

§ 10.9 Sexmästare och D6
Ingenting att rapportera.

Beslut/Diskussion:

§11 .DLL
Ansvarsområden samt information om vad som behöver göras inför lanet ges.

Mötet beslutar
Att Johan Burström får i uppdrag att föra vidare informationen om eventet och liknande 

till informationsansvariga i de andra sektionerna.
Att Angelica Brusell får i uppdrag att fixa en affisch till lanet.
Att Jimmie van Eijsden får i uppdrag att tala med TKL angående eventuella bussresor 

till/från lanet. Samt att kontakta campus i Skellefteå och Piteå

§12 Nyhetsmail/Infomail
Philip Lindblad har gjort en väldigt bra mall som Johan Burström får använda sig utav då han skickar 
ut ”nyhetsmailet”

§13 Hedersmedaljer
Mötet diskuterar hedersmedaljer åt gamla styret.

§14 Beställning av hoodies
Mötet beslutar
Att Johan Burström får i uppdrag att ta fram en offert på detta som kan presenteras på nästa 

sektionsmöte

§15 Styrelsetröjor
Styret beslutar 
Att inte beställa tröjorna via navigera utan istället från CompanyLine
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§16 Styrelsegasque
Stina Bergström föreslår att om vi inte hinner få en offert från STUK i tid inför gasquen, köper vi 
catering från ICA (julbord exempelvis) 

Sophia Caspár skickar ut en officiell inbjudan till gasquen den 26/11 dock återkommer med pris då 
vi vet vart  vi får maten ifrån. 

Stina Bergström erbjuder sig att vara toastmaster.

Sophia Caspár får i uppdrag att fixa sånghäften till gasquen.

Temat på gasquen är att varje sektion är en annan sektions.

Motioner:
§ 17 Jesper Bergeskans Motion Bilaga 1
Styrelsen har fått en motion skriftligt till sig via mailen angående ändrad tid för årsmöte från Jesper 
Bergeskans.

Mötet beslutar 
Att bifalla motionen i sin helhet

Avslutande formalia:

§ 18 Nästa Möte:
Nästa möte: Preliminärt första tisdagen i oktober, 8/1 2013, om ingenting annat meddelas

§ 19 Mötets avslutande:
Sophia avslutar mötet 18:15

__________________________________ ____________________________________
Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare

__________________________________ Sida 3
Jimmie van Eijsden, Mötesjusterare

 


	Delgivningar/Information:
	§10. information från styrelseledamöter:

