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Dagordning styrelsemöte  
 
Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16.30 den 20:e februari 2017.  

§ 1. Formalia 

1. Närvaro 
David Rutqvist, Elna Warnhag, Carl Bäck, Simon Ranefjärd, Carl-Henrik Hanquist 

(CH), Hanna Isaksson, Fanny Bergerstam, Joakim Larsson,  

2. Mötets öppnande 
16:30 

3. Val av mötesordförande 
David Rutqvist 

4. Val av mötessekreterare 
Joakim Larsson 

5. Val av justerare tillika rösträknare 
Fanny Bergerstam  

6. Adjungeringar 
Zackarias adjungeras med närvarorätt, yttranderätt samt förslagsrätt dock ej rösträtt.  

7. Anmälan av övriga frågor 

8. Fastställande av dagordning 

9. Publicering på internet 

10. Föregående mötesprotokoll 
Justerat dock ej påskrivet.  
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§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter 
1. Styrelserunda 

a. Ordf 
i. Stockholm förra veckan 
ii. Sammanfattat workshopen ang omarbetning av sektionen med vOrdf. 
iii. Ordfrad: Spikat schema. 
iv. Möte med KO, UBS, SMBS om Kiruna. 
v. Skickat in ansökan till Teknologkårens sektionsfond angående 

PA-systemet 
b. Armk 

i. Försökt få tag på företaget om lunchföreläsning 
ii. Fått hjälp med kontrakt med Ericsson.  

c. vOrdf 
i. Sammanställt workshopen. 
ii. Träffat eventuella nästa vOrdf på hans begäran. 
iii. Ordfrad. 

d. UBS 
i. Möte med KO, Ordf, SMBS om Kiruna.  
ii. Varit på UBS-råd 
iii. Sammanställt en utvärdering om kurser.  
iv. Skrivit berättelse till sektionsmöte. 
v. I veckan: Sektionmöte, UBS-möte, styrelsedag.  

e. SMBS 
i. Varit på möt 
ii. Tagit emot PA-system.  
iii. Gå på möte i veckan med Arbetsmiljögruppen.  
iv. Mest plugg i veckan.  

f. XP-el 
i. Fixat med en framtida kurs.  

g. Kassör 
i. Bokföring och resultatrapport 
ii. Kassörsråd inom snar framtid 

h. Sexm 
i. Fortsatt planera SNoPP 
ii. Avtackning av förra året 
iii. Möte med NPG om nolle-p.  
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iv. Sålt biljetter till SNoPP 
v. I veckan, sparka in Idesix, SNoPP.  

i. Info 
i. Hjälpt Mätfel komma in på sin mail och slack. 
ii. Försökt hjälpa SLURP med mailchimp.  
iii. Bytt tema på hemsidan, gjort om sidor och info etc. Ändrat massor 

men samtidigt inget direkt, ser bara mycket bättre ut, vettigare 
uppdelning mm.  

iv. Laddat upp nytt/aktuellt till hemsidan. Protokoll huvudsakligen.  
v. Dumpat namn till nästa års valberedning. 
vi. Frågat/synka med inforad om hur man marknadsför random 

föreningar.  
vii. Skickat kallelse till sektionsmötet.  

2. Diskussionspunkter styrelsedagen 
a. Vem tar vad? 

i. 1. CH 
ii. 2. Carl 
iii. 3. Simon 
iv. 4. Joakim 
v. 5. Elna 
vi. 6. David 

3. Sektionsmöte 3 
a. Salar bokade. 
b. Kassör fixar fika.  
c. Ordf bokar kaffe till 17:30. 
d. Alla skickar in bulletpoints till ordf. Är man inte där skicka med förklarande 

text. Senast morgonkväll.  
e. Jävlappar, valblanketter. info fixar.  
f. Armk, Ubs. 
g. Ingen försäljning.  

4. DAD 
a. Vad för uppdrag har styret under DAD? 
b. D6 ska inte behöva bemanna STUK, det är en köpt event, personal ingår. 
c. Styret tar nattvandringen lördag till söndag. Detta är i utbyte av hjälp med 

sektionsmiddagen under Nolle-perioden. 
d. Givetvis får man göra mer om man så önskar, men detta ska Styret göra.  

5. Medaljansökan 
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a. Jon Westerlund - SLURP Ordf  2016.  

b. Erik Fagerström - SLURP Ordf 2015. 

c. Sabina Björk - SLURP UBA 2015. 

Samtiliga ges Datasektionens Medalj i Silver.  

6. Arctic Group 
a. Vill ge lokaler i teliahuset och mat i utbyte om partnerskap.  
b. Vi har partnerskapsavtal av en anledning.  
c. Vi säger nej, skriv ett avtal om ni är intresserade.  

7. Veckobrev 
a. Sektionsmöte (man kan nominera sig på plats).  
b. Snopp 
c. Sök medaljer för engagemang. 
d. Hur mår teknologen? Rerun.  
e. Datagalan.  

§ 3. Beslutspunkter 

§ 4. Övriga frågor 
1. Insparksmiddag 

a. Om minst 6pers väljs så kör vi annars skjuter vi på det.  
2. PA-system 

a. Reglemente 
b. Rutiner 
c. Avskrivning 

 
Skriva nya reglemente, rutiner, avskrivning.  
Särskilja föreningar och privatpersoner.  

 
vOrdf skriver reglementes ändring till nästkommande söndag. 
SMBS skriver rutiner och policys.  
Gamla ges till D6 (om de vill ha det). § 

§ 5. Avslutande formalia 

1. Nästa möte 
Måndag den 27e Februari.  
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2. Mötets avslutande 
18:08.  

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

Vid protokollet  
 

Justerare  
 

   

 
  

  
 
 


