Protokoll sektionsmöte 3
Datasektionen 2018/2019
2018-03-06

Förslag till föredragningslista för Datasektionens
sektionsmöte 3
Sektionsmöte 3 för Datasektionen klockan 18.30 den 6 mars 2019 i E632 (Studion).

§ 1. Formalia
1. Mötets öppnande
kl 18:32

2. Mötets behörighet
Mötet är behörigt

3. Val av mötesordförande
Samuel S
 onesson
4. Val av mötessekreterare
Casper Lundberg
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Elliot Huber & Rasmus Edholm
6. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Inga övriga frågor
7. Föregående mötesprotokoll
Sektionsmöte 2 är ej Justerat
8. Publicering på Internet
Inga nya publiceringar
9. Adjungeringar
Erik Johansson & Robin Olofsson
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§ 2. Meddelanden
1. Sektionsstyrelsen
a. Deltagit på DForum
b. Genomfört sittningen Kenohärvan
c. Uppdaterat styrdokument
d. Tillsatt valberedning
e. Deltagit på LARV och 5-TEK
2. Kårstyrelsen
a. Uppdaterat “Studenternas skyldigheter och rättigheter”
b. Planerat inför Nolle-p
c. Fortsatt arbete med studenternas hus
d. Börjat söka projektgrupp till LARV
e. Policyändringar angående info, varumärke, GDPR
3. KF-ledamöter
a. KF-möte
b. Valt ny inspektor för Kåren
c. Arbetat med mål-visionsdokumentet
4. Programföreningarna
a. Mätfel:
i.
Tillsammans med bevakningsutskottet börjat planera för
utbyteskvällen
b. SLURP:
i.
Data-Pub
c. DDoS:
i.
Anordnat info-möte angående inriktningar inom datateknik
ii.
Planerat Företagsevent med Cygni
iii.
Planerat för pluggstuga 21 mars kl. 13:00
5. DNB, STV och XP-el
a. DNB:
i.
Inhandlat utrustning
ii.
Skall börja bygga ihop anordningen
iii.
Skall skriva styrdokument
iv.
Starta upp för medlemmar innan Nolle-p
b. STV:
c. XP-el:
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§ 3. Tidigare bordläggningar
1. Ansvarsfrihet för styrelsen 17/18
På sektionsmöte 1 varje år ska föregående års verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse och ekonomisk berättelse presenteras för att mötet ska kunna
fatta beslut om ansvarsfrihet för denna styrelse. Styrelsen för 18/19 hade inte fått ta
del av dessa material till detta mötet. Materialet saknas fortfarande.
Förslag till beslut:
Datasektionens styrelse föreslår sektionsmötet
att

neka styrelsen 17/18 ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar:
att

neka styrelsen 17/18 ansvarsfrihet

§ 4. Propositioner
1. Ändring av stadga
Föredragare: Sektionsstyrelsen
Bilaga: 3.4.1.1
Under året har vi upptäckt ett par problem med våra stadgar som vi skulle vilja
ändra för att göra sektionsarbetet enklare och för att tydliggöra ett par
ansvarsområden.
● §4: Talmans arbetsuppgifter om att kalla till sektionsmöten är nu
inskrivna i stadgarna. Styrelsen tar över vid vakant talman.
● §6: Sektionsstyrelse kan utse annan firmatecknare vid vakant kassör.
● §8: Ge styrelsen rätt att temporärt utse tillförordnade personer till
vakanta poster till och med nästkommande sektionsmöte för att snabbt
kunna fånga upp intresse att engagera sig

Förslag till beslut:
Datasektionens styrelse föreslår sektionsmötet
att

ändra stadgan i enlighet till bilaga 3.4.1.1
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Sektionsmötet beslutar:
att

ändra stadgan i enlighet till bilaga 3.4.1.1

§ 5. Motioner
§ 6. Beslut
1. Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
Föredragare: Sektionsstyrelsen
Bilaga: Under sektionens årsmöte (sektionsmöte 3) ska beslut om verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår fastställas. Styrelsen arbetar just nu med att göra
denna tydligare och mer strukturerad, men önskar mer tid till detta. Särskilt för att
befästa punkter i sektionens utskott så att de känner delaktighet i framtagningen.
Därför yrkar vi på att bordlägga punkten till sektionsmöte 4.
Förslag till beslut:
Datasektionens styrelse föreslår sektionsmötet
att

bordlägga punkten till sektionsmöte 4.

Sektionsmötet beslutar:
att

bordlägga punkten till sektionsmöte 4.

2. Budgetproposition
Föredragare: Sektionsstyrelsen
Bilaga: 3.6.2.1

●

●
●

Ganska stora förändringar är gjorda, men de kan i princip sammanfattas med följande
punkter:
Varje programförening får 5000 kronor varje år av sektionen, utöver Teknologkårens
programföreningstillskott vilket dubblar deras fasta budget. Detta i enlighet med
verksamhetsplanen att öka den operativa verksamheten tillsammans med utskotten.
Mer detaljerade punkter.
Budget för deltagande och 50% reseersättning för att styrelsen ska kunna närvara på
nationella konferenser för sektioner inom D och Y. Detta i ett försök att öka intresse och
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attraktivitet för engagemang i sektionen, samt att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte
förbättra sektionens arbete i enlighet med verksamhetsplanen för 2018/2019

Förslag till beslut:
Datasektionens styrelse föreslår sektionsmötet
att

införa budget för i enlighet till bilaga 3.6.2.1

Sektionsmötet beslutar:
att

införa budget för i enlighet till bilaga 3.6.2.1

§ 7. Personval
Föredragare: Bilaga: 1. Datasektionens styrelse nästkommande verksamhetsår
Följande personer anmäler om jäv:
● Linda Pellebergs
● Albin Martinsson
● Stefan Jonsson
● Lina Maria Lundström
● Peter Panduro
● Kevin Träff
● Eric Sundäng Peters
1. Ordförande
a. Linda Pellebergs
2. Vice Ordförande
a. Albin Martinsson
3. Arbetsmarknadskontakt
a. Stefan Jonsson
4. Informationsansvarig
a. Lina Marina Lundström
5. Kassör
a. Vakant
6. Utbindningsbevakningsamordnare
a. Vakant
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7. Studiemiljabevakningssamordnare

a. Vakant
8. Sexmästare
a. Peter Panduro

b. Kevin Träff
c. Eric Sundäng Peters
2. Övriga poster nästkommande verksamhetsår
1. Talman
a. Vakant
2. Internrevisor
a. Vakant
3. Externrevisor
a. Vakant
3. Valberedning nästkommande verksamhetsår
1. Valberedning 1-3
a. vakant
2. Internrevisor
a. Vakant
3. Externrevisor
a. Vakant
4. Kårfullmäktige nästkommande verksamhetsår
Följande personer anmäler om jäv:
● Pontus Eriksson Jirbratt
● Daniel Sjödin
1. Kårfullmäktigeledamot
a. Pontus Eriksson Jirbratt
b. Vakant
c. Vakant
d. Daniel Sjödin
2. Suppleant
a. Vakant
Sektionsmötet beslutar:
att
Rösta in Linda Pellebergs som Ordförande.
att
Rösta in Albin Martinsson som Vice Ordförande.
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att
att
att
att
att

Rösta in Stefan Jonsson som Arbetsmarknadskontakt.
Rösta in Lina Marina Lundström som Informationsansvarig.
Inte rösta in någon av de nominerade till Sexmästare.
Rösta in Pontus Eriksson Jirbratt som Kårfullmäktigeledamot 1.
Rösta in Daniel Sjödin som Kårfullmäktigeledamot 4.

§ 8. Diskussion
1. Datapub
Föredragare: Sektionsstyret
"Då sektionen inte haft en lokal att bedriva verksamhet i sen våren 2016 samt att
sektionslokaler i det nya studenternas hus kommer vara små och begränsade av kår
inflytande har vi börjat söka efter en lokal utanför campus men inom gångavstånd från
campus. Detta skulle innebär att vi skapar en pub som ligger utanför både kårens, ltu och
akademiska hus inflytande men våran pub kommer behöva vara självförsörjande då i
dagsläget betalar kåren våra lokaler vilket inte kommer ske med denna nya lokal.
är detta något ni vill att vi ska fortsätta arbeta för?"
Mötet anser att projektet fortsätter för att få fram mer konkret information och kostnader. Idén
är bra och det finns intresse för att ha en sektionslokal utanför campus.

§ 9. Övriga frågor
§ 10. Avslutande formalia
1. Nästa möte
LP 4
2. Mötets avslutande
kl. 20:59
………………………………….
Samuel Sonesson

………………………………….
Rasmus Edholm

…………………………………
Casper Lundberg

………………………………….
Elliot Huber

