
 

 

Dagordning styrelsemöte nr.19 
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2017-01-06 

 

Dagordning styrelsemöte  
 
Styrelsemöte för Datasektionen klockan 14.00 den 6:e Januari 2017.  

§ 1. Formalia 

1. Närvaro 
Carl Bäck, Carl-Henrik Hanquist, Elna Warnhag, Hanna Isaksson, Joakim Larsson, 

Fanny Bergerstam, Simon Ranefjärd, David Rutqvist, Oscar Ferm, Marcus Lund.  

2. Mötets öppnande 
14:07 

3. Val av mötesordförande 
David Rutqvist 

4. Val av mötessekreterare 
Joakim Larsson 

5. Val av justerare tillika rösträknare 
Elna Warnhag 

6. Adjungeringar 
Oscar Ferm, Marcus Lund adjungeras in med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, 
dock ej rösträtt. 

7. Anmälan av övriga frågor 

8. Fastställande av dagordning 
Godkänns med tilläggen 2.2, 2.3.  
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9. Publicering på internet 

10.  Föregående mötesprotokoll 

 

  



 

 

Dagordning styrelsemöte nr.19 
Datasektionen 2016/2017 

2017-01-06 

 

§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter 
1. Styrelserunda 

a. Ordf: 
i. Fixat med nycklar, kommer under 2.5. 
ii. Varit på Ordfrad.  

b. vOrdf: 
i. Varit på Ordfrad. 
ii. Suttit och läst styrdokument inför omarbetningen av våra. 

c. Ubs: 
i. Programrådsmöte för Y.  
ii. Kom upp att ett företag söker Yare till en mingelkväll den 24/1.  

d. Smbs: 
i. Fått svar om gamla ärende. 

e. Armk: 
i. Haft möte med LTU business 
ii. Marknadsfört och frakturerat företag. 

f. Kassör: 
i. Haft möte med internrevisor. 
ii. Rensat kontoplanen 
iii. Tagit fram mallar för handkassor, utlägg mm. 
iv. Deklarerat. 

g. Sexm: 
i. Spikat datum och gått ut med info om nya event.  
ii. Tenta-caps på fredag.  

h. Info: 
i. Delat .DLL postar på Facebook 
ii. fixat fram loggor och förslag på en roll-up 
iii. Renskrivit protokollet från sektionsmöte 2 
iv. Varit på styrelsemöte (sekreterare) 
v. Sett över vilka gamla protokoll som ej är renskrivna 
vi. Skrivit veckobrev 
vii. Uppdaterat sektionens Facebook 
viii. Underhållit hemsidan 
ix. DNS måste förnyas, ish 130kr.  
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2. .DLL 
a. En hel del anmälda på hemsidan.  
b. Några sponsorer spikade, fler i pipe-line.  
c. Börjat lägga upp schema för turneringar och funkisschema. 
d. 27-29 Janurari.  

3. Programföreningar 
a. Ny invalda styrelser.  
b. DDOS: 

i. Styra upp fler pluggkvällar och utveckla för högre deltagare. 
ii. Styra upp datadagen. 
iii. Fortfarande i uppstart med nytt styre.  

c. Mätfel: 
i. Inte lyckat välja nytt styre.  
ii. Fråga, hur gör man om man inte får in nya? 

d. Slurp: 
i. Nytt styre invalt. 
ii. Haft en rymdsittning.  

4. LARV 
a. Vi ser inte poängen med att vi ska ha en monter på LARV, så nej.  
b. Vi kan kolla med andra sektioner om de ska vara med, så vi inte blir de enda 

som skippar. Ordf tar på sig det.  
c. Vi frågar om vi ska vidarebefordra till underföreningar. Ordf tar på sig det.  

5. Nycklar 
a. Ordf har pratat med akademiska hus. 
b. D6s nycklar har stått på gamla ordf, är nu fixat.  
c. vOrdf nyckel har varit klar men saknats namn.  
d. From nu gäller nyckelpolicyn.  

6. Kontanter 
a. Ska vi ha kontanter? Alla har kort. 
b. Kontanter är mest jobbigt att hantera.  
c. Visa event (nolle-p) behöver kontanter, men då kan man banka det direkt.  
d. Vi tar inte kontanter med undantag.  
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7. Veckobrev 
a. Gott nytt år. 
b. Tenta-p. 
c. Demola grejen. (Mail) 
d. Tentacaps. 
e. Valberedningen? Info hör av sig till dem.  

§ 3. Beslutspunkter 

§ 4. Övriga frågor 

§ 5. Avslutande formalia 

1. Nästa möte 
16e Januari.  

2. Mötets avslutande 
14:59. 

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

Vid protokollet  
 

Justerare  
 

  

 
  

  
 
 


