
 

 

Dagordning styrelsemöte nr.15 
Datasektionen 2016/2017 

2016-11-14 

 

Dagordning styrelsemöte  
 
Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16:30 den 14:e november 2016.  

§ 1. Formalia 

1. Närvaro 
David Rutqvist, Joakim Larsson, Elna Warnhag, Simon Ranefjärd, Carl-Henrik 

Hanquist, Hanna Isaksson, Carl Bäck, Joakim Lundberg, Fanny Bergerstam 

2. Mötets öppnande 
16:32.  

3. Val av mötesordförande 
David Rutqvist 

4. Val av mötessekreterare 
Joakim Larsson 

5. Val av justerare tillika rösträknare 
Joakim Lundberg 

6. Adjungeringar 

7. Anmälan av övriga frågor 

8. Fastställande av dagordning 

9. Publicering på internet 

10.  Föregående mötesprotokoll 
Ej justerat.  
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§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter 
1. Styrelserunda 

a. Ordf - Bokat E632 för sektionsmöte. Uppdaterat styrdokument. 
b. Armk - Försökt få tag på företag till Pubkvällen. Vait på möte med LTU 

Business. 
c. UBS - arbete med inkomna ärenden. 
d. SMBS - fått återkoppling på anmälda ärenden. Ang PA: Vi vill köpa nytt pga 

garanti. 
e. Kassör - Påväg att återlämna de Xp-el-märken vi har. Tagit fram en mall för 

försäljning. Haft ett möte med STV ang balansräkning, ekonomi etc. Tagit 
fram en lathund för kvittohantering vid .DLL. Fått access till Visma.  

f. vOrdf - Varit på ordfrad. Uppdaterat Styrdokument. Hållit i data-ordfrad.  
g. Xp-El - Avsluta kurser och tagit feedback. Påbörjat nästa kurs. 
h. Sexm - Planering av DAD, konstanta möten, tagit emot betalningar av 

biljetter. Haft möte med funktionärer. Städat sexmäst.  
i. Info - Skrivit veckomail. Gjort affischer för Datasittningen och satt upp. Jagat 

valberedning utan lycka. Löst mysterium med D6. Lagt upp uppdaterade 
styrdokument på hemsidan samt styrelsemötesprotokoll.  

2. Styrelsegasque 
a. Länk är på mail. Fyll i d0od31Nn innan torsdag. 

3. Sektionsmöte 2 
a. Nominering av valberedning 

i. Christoffer Forsberg 
ii. Niklas Eliasson 
iii. Info kontaktar dem.  

b. Saker att fixa 
i. Handlingarna måste ut senast onsdag 
ii. Lokal är bokad. E632.  
iii. Fika inkl. dryck - kassör fixar.  
iv. Uppdatera eventet ang utförsäljning samt veckobrev. 
v. Skicka rapport för styrelserunda till Ordf 18e.  

4. Scaniabesök, utbetalning 
a. Kåren bör ha dem, alternativt veta.  
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5. Utbetalningar från SRT till privatpersoner 
a. SRT vill helst inte ge ut pengar till privatpersoner, vilket skapar problem för 

programföreningar, som då måste gå via oss.  
b. Vi avvaktar tills vi vet hur vi gör med programföreningarna plats i sektionen.  

6. Programföreningar 
a. Workshop med nya styrelser 

i. Bra idé, försöka få ihop en.  
b. Måldokument 

i. Avvakta tills vi strukturerat upp/om men bra på sikt.  
c. Programföreningsråd 

7. Sektionssittning höst 
a. Ananas vill toasta och ska försöka hitta någon mer.  
b. Sammanfaller med WoodSTUK. 
c. Sålt biljetter en dag, runt 40pers anmälda.  
d. Teambuilding innan samt enklare gyckel.  
e. Hänga upp representationsmaterial.  

8. Veckobrev 
a. Testa att lägga upp på Facebook med. Finns kanske mailchimp.  
b. Sittningen (ha en giva away för en biljett) 
c. Sektionsmöte (rymdspegatter finns, första).  
d. DAD-vecka.  
e. SMK den 20e. Tyck till om studiemiljö.  

§ 3. Beslutspunkter 

§ 4. Övriga frågor 
1. Inköp av rollup i marknadsföringssyfte 

a. Vi borde köpa en att ha.  
b. Kolla upp pris och budget. vOrdf gör detta till nästa möte.  

2. Styrets roll under DAD 
a. Insläpp och muddring vid sittningen på lördagen.  
b. Nattvandring efter.  
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§ 5. Avslutande formalia 

1. Nästa möte 
Måndag den 21a November. 

2. Mötets avslutande 
17:54.  

 
 
 
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vid protokollet  
 

Justerare  
 

  

 
  

  
 
 


