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Dagordning styrelsemöte  
 
Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16.30 den 27:e mars 2017.  

§ 1. Formalia 

1. Närvaro 
David Rutqvist, Fanny Bergerstam, Hanna Isaksson, Simon Ranefjärd, Carl Bäck, 

Elna Warnhag, Joakim Larsson, Carl-Henrik Hanquist, Simon Persson, Oscar Bäckman. 

2. Mötets öppnande 
16:33 

3. Val av mötesordförande 
David Rutqvist 

4. Val av mötessekreterare 
Joakim Larsson 

5. Val av justerare tillika rösträknare 
Hanna Isaksson 

6. Adjungeringar 
Simon Persson, Oscar Bäckman adjungeras med närvarorätt, yttranderätt, och 

förslagsrätt dock ej rösträtt.  

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 
i. Haft möte med Xp-el tillsammans med vOrdf om strukturförändring. 
ii. Tittat på när nästa sektionsmöte ska vara.  
iii. Skrivit tentor 

b. SMBS 
i. Skickat ett mail till Bson.  
ii. I veckan arbeta med PA system.  

c. Sexm 
i. Genomfört DICK och tentacaps. 
ii. Möten och avtal ang nolle-p.  
iii. Teambuilding med övriga sektionslokalspersoner. 
iv. Tackevent för DAD engagerade. 
v. Börjat med Valborg. 

d. Kassör 
i. Godkända för F-skatt. 
ii. Fått spons för PA-systemet av TKL. 
iii. Fått in sena fakturor. 
iv. Kassörsråd.  
v. Snabbgross, vi ska inte använda TKLs. 
vi. Vi ska inte använda Visma efter sommaren.  

e. UBS 
i. Fortsatt med överlämning. 
ii. Passivt skickat ut och kollat upp om Kiruna tillsammans med SLURP. 
iii. Skickat ut en undersökning till programråden om kurser. 
iv. Jobbat med hur UA, UBS och programråden ska arbeta.  

f. vOrdf 
i. Jobbat med överlämningen.  
ii. Skyddsrond med SRT. Vill tas fram ett nytt system för felanmälan. Det 

ska sättas in fler eluttag, brandansvarig var inte nöjd.  
iii. Kalla till Data-Ordfrad 

g. Armk 
i. Skrivit tenta 
ii. Mailat med företag.  
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h. Info 
i. Tentapluggat.  
ii. Skriva överlämning (börja med) 
iii. Fortsätta utveckla hemsidan (kalla till möte) 
iv. Spika tackmiddagen. 
v. Ta ikapp liggande protokoll.  

2. Sektionsmöte 
a. 19e April 
b. Beslut om handlingar den 10e.  

3. Hemsidan 
a. Finns ett dokument hos Info om detta. Mest info.  

4. Datagalan 
a. Programföreningars gyckel. Peta lite på dem. Tänk på att det är en finsittning.  
b. Affischer, börja marknadsföra hårt nu.  
c. Affischer, menyer och biljetter har kommit. 
d. Märken är beställda.  
e. Marknadsföra hårt på Facebook, eventuellt köpa reklam nästa vecka. 
f. Funderar på gyckel? Citatlisten som kahoot. 

5. Visma 
a. Vi kommer inte få ha kvar Visma hos TKL.  
b. TKL föreslår eget Visma. Finns olika alternativ.  
c. Med visma har vi stöd från kansliet.  
d. Leder eventuellt till en revidering av budgeten för nästa år.  
e. Beslut tas senare.  

6. Överlämning 
a. Hur vill vi göra med gemensamma saker tex “Datagalan”.  
b. Vi gör en gemensam mapp i Drive tills vidare.  
c. Middagen är lagd på is tills fler poster är tillsatta. 

7. Nolleperioden 
a. Shol har bokat D-husets innergård. 
b. Ordf och vOrdf ber dem flytta till A-huset, porsö-skolan eller dylikt.  
c. Worst Case: Vi ber dem dela.  

8. Stadsmaran 2017 
a. vOrdf har fått en förfrågan om att vi anordnar något i stil med förra året.  
b. Pga av dåligt intresse förra året väljer vi att inte göra det.  

 
9. Veckobrev 
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a. Rektorsval 
b. Datagalan 
c. Kursanmälan 
d. Kursutvärdera och enkäter. UBS skickar info till Info. 
e. Söka kurser och inriktningsval.  
f. Valberednigsinfo.  

§ 3. Beslutspunkter 
1. Rektorsval 

Föredragare: Simon Persson.  
 
Våra åsikter: 

- Extern person, färska ögon. 
- Någon som kan ta studenternas parti, se stöd till studentlivet. 
- Ser man till andra universitet? Någon som han har arbetat med tidigare.  

§ 4. Övriga frågor 

§ 5. Avslutande formalia 

1. Nästa möte 
3e April 16:30. 

2. Mötets avslutande 
17:50.  
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Vid protokollet  
 

Justerare  
 

   

 
  

  
 


