
Datum: 2013-03-12

Protokoll för Datasektionens 
styrelsemöte[2013-03-12]

Datum: 2013-03-12 Till: Medlemmar
Tid: 16:30 För kännedom: Kårstyrelsen
Plats: STV
Organisationsnummer:012034-3124

Närvarande:
Sophia Caspár Ordförande
Stina Bergström Vice Ordförande
Johan Burström Informationsansvarig
Jonas Medin Arbetsmarknadskontakt
Angelica Brusell XP-EL
Niklas Brynolf Sexmästare
Christoffer Carholt STV
Philip Lindblad Utbildningsbevakningssamordnare
Jesper Rönnholm Studiemiljöbevakningssamordnare

Ärenden: §1 - §16 Bilaga Föredragare

Formalia:
§ 1 Mötets öppnande
Sophia Caspár förklarar mötet öppnat kl 16:33

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet är 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 Stina Bergström 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 styrelsegasquen som äger rum den 24:e april, samt 
påminner folk om Val-KF den 11:e april.
Det är även planerat en överlämningshelg för sektionsstyrelser 12/13 med dem som 
kliver på verksamhetsåret 13/14 i maj (10:e-12:e) som Teknologkåren arrangerar.
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Sophia Caspár, Mötesordförande Johan Burström, Mötessekreterare
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§ 10.2 Kassör
Jimmie van Eijsden skall fastställa årsbudget inför årsmötet.

§ 10.3 Informationsansvarig
Johan Burström skall lägga upp protokoll på hemsidan, fixa underskrifter samt ge 
kansliet kopior på våra sektionsprotokoll.

Mötet beslutar att uppdra Johan att ta kontakt med CompanyLine för att diskutera fram 
ett nytt pris angående Datahoodies.

§ 10.4 Arbetsmarknadskontakt
Jonas Medin har mailat några företag dock endast fått svar från två.

§ 10.5 Utbildningsbevakningssamordnare
Philip Lindblad berättar att han öppnat en dialog med Linköpings UBS-motsvarighet, de 
vill gärna se ett större samarbete mellan universiteten om hur studiebevakningen sköts 
på de olika institutionerna.

§ 10.6 Studiemiljöbevakningssamordnare
Jesper Rönnholm har varit på möte med HSSO (studerande huvudskyddsombud), 
Studiemiljökommittén, där de diskuterat studiemiljöfrågor rörande skolan. Jesper framför 
även att han anser att man bör förtydliga rollen som SMBS har och ändra i reglementet 
samt att ändra om namnet från SMBS till SSO (StudieSkyddsOmbud). 

Mötet uppdrar Jesper att återkomma med ett förslag inför nästa styrelsemöte som vi kan 
ta med på nästa sektionsmöte.

§ 10.7 XP-el Ordförande
XP-el har planerat att hålla i en mikroprocessorprogrammeringskurs i början av april.

§ 10.8 STV-Ordförande
Christoffer Carholt får i uppdrag att se till att STV har en verksamhetsberättelse, 
revisorsberättelse samt fastställande av budget och se till att STV har ett förslag till 
ansvarsfrihet inför årsmötet. Sen även att nominera en ny STV-ordförande innan 
kallelsen skickas ut till årsmötet. (19:e april)

§ 10.9 Sexmästare och D6
Niklas Brynolf berättar att D6 har spikat datum för dammiddagen och preliminärt datum 
för herrmiddagen: (Dammiddagen 24/5 och Herrmiddagen 17/5).
Niklas berättar även att det snart är dags för efterfejden (16/3).

Beslut/Diskussion:

§ 11 Inför Årsmötet
Sophia Caspár informerar om att inför årsmötet måste vi ha skrivt en verksamhetsplan, 
överlämningar för samtliga positioner samt förslag till valberedning verksamhetsår 13/14.

§ 12 Phösaremiddag
Vi spånar på en plan att bjuda in phösarna under Datasektionen till en middag/lunch för att visa upp 
oss, samt att vi får se vilka dem är. Det är någonting som vi fortsätter diskutera men inte tar något 
riktigt beslut om.
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§ 13 Datasittningen
Mötet beslutar att ta kontakt med STUK för att se om vi kan få något annat förslag än det förslagna 
maträtterna inför sittningen.

Motioner:
Inga motioner har inkommit

Avslutande formalia:

§ 14 Övriga frågor
§14.1 Kortaccess åt valberedningen till STV

Johan Burström tar på sig ansvar att ordna så att valberedningen har 
tillgång till STV fram till årsmötet för utfrågning.

§ 15 Nästa Möte:
Nästa möte: 02/04 2013, om ingenting annat meddelas

§ 16 Mötets avslutande:
Sophia caspár avslutar mötet 17:24
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