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Höststormöte, HT19
Dagordning för CS-sektionens höststormöte, 2019-09-25 klockan 17:15 i MA121.

1. Formalia
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Mötets öppnande
Höststormötet förklaras öppnat 17:19.
Avstängning av mobiltelefoner
Val av mötesordförande
Martin Hedberg utses till ordförande för Höststormötet.
Val av mötessekreterare
Filip Henningsson utses till sekreterare för Höststormötet
Justering av röstlängd
42 röstberättiga medlemmar närvarade.
Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum
Eziz Allaberdyev och Adam Bonnedahl väljs till justerare och
rösträknare.
Justeringsdatum sätts till måndag den 30:e september.
Mötets behöriga utlysande
Kallelsen för höststormötet gick ut i tid men några hade inte fått den
på grund av bekymmer med NTKs mail-listor.
stormötet beslutar
att
godkänna mötets behöriga utlysande.
Godkännande av dagordningen
dagordning godkänns med följande ändringar
att
istället för 3 valbevakare ska 4 väljas (3.5.1).
att
lägga till diskussionspunkt skiweek i Åre (5.4).
Adjungeringar
stormötet beslutar
att
Jessica Isaksson, Johan Svedin, Amer Armoush, Kristoffer
Landfors och Rickard Elfström adjungeras in med yttrande och
närvaranderätt.

Höststormötet tar upp punkten 3.1.1.
Höststormötet tar upp punkterna 4.2 till 4.5.

2. Information
2.1. Ordförande
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Det finns planer att sektionen ska anordna en ski-week i Åre som studenter i
sektioner kan välja att åka på istället för NTKs student-ski.
Under året 19/20 finns planer att rusta upp skötet för att sektionens
medlemmar bättre ska kunna utnyttja lokalen.
2.2. Kassör
Sektionen har i nuläget mycket pengar att röra sig med.
2.3. Sekreterare
Presenterar posten och dess arbetsuppgifter
2.4. Utskott
2.4.1. Arbetsmarknadsutskottet
Presenterar posten och dess arbetsuppgifter
2.4.2. Kommunikationsutskottet
Presenterar posten och dess arbetsuppgifter
2.4.3. Studiesociala utskottet
Sektionen planerar att anordna regelbundna brädspelskvällar. Exakt hur
ofta är ännu oklart men vi siktar på ungefär en gång i månaden. Den
första av dessa är torsdag 10/10.
2.4.4. Utbildningsbevakningsutskottet
Presenterar posten och dess arbetsuppgifter
2.5. Intressegrupper
2.5.1.C-egot
Presenterar posten och dess arbetsuppgifter
2.5.2. DV-egot
Presenterar posten och dess arbetsuppgifter
2.5.3. ID-egot
Presenterar posten och dess arbetsuppgifter
2.6. Fullmäktige
2.7. LANbyCS
Ett Facebookevent för årets LAN har skapats och publicerats. Datum är satt
till 22:a november och biljettförsäljning kommer ske 21-23:e oktober i
MIT-husets ljusgård.
2.8. Övriga meddelanden
Skötet planeras att renoveras av sällskapet skötet. Mer info kommer vid ett
senare tillfälle.
Höststormötet tar upp punkten 4.1.

3. Val
3.1.

Fullmäktige
3.1.1. En (1) ordinarie
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Eziz Allaberdyev nomineras.
Höststormötet beslutar
att
välja Eziz Allaberdyev till ordinarie ledamot fullmäktige rådet.
3.2. Fyllnadsval till sektionsstyrelse
3.2.1. Vice ordförande
Erika Lundin nomineras till posten och godkänner nomineringen.
Frågan ställs huruvida Erika har några ambitioner för sektionen på
vilket svaret ges att hon vill skapa mer engagemang för alla 3 program
snarare än bara för C och DV.
Höststormötet beslutar
att
välja Erika Lundin som vice ordförande under
verksamhetsåret19/20.
3.3.

Val till råd
Höststormötet beslutar att rösta på punkter 3.3.1 - 3.3.4 och underliggande i
klump.
3.3.1. Ledamöter i programrådet för Teknisk Datavetenskap
3.3.1.1.
En ordinarie ledamot från varje årskurs (2 st)
Theo Alperud nomineras för årskurs 1.
Höststormötet beslutar
att
välja Theo Alperud till ordinarie ledamot i programrådet för
Teknisk Datavetenskap för årskurs 1.
3.3.1.2.
En suppleant till ledamot från respektive årskurs (4 st)
Inga nomineringar
3.3.2. Ledamöter i programrådet för Kandidatprogrammet i Datavetenskap
3.3.2.1.
En ordinarie ledamot från varje årskurs (1 st)
Albin Dalbert nomineras för årskurs 1.
Höststormötet beslutar
att
välja Albin Dalbert till ordinarie ledamot i programrådet för
Kandidatprogrammet i Datavetenskap för årskurs 1.
3.3.2.2.
En suppleant till ledamot från respektive årskurs (1 st)
Jesper Byström nomineras för årskurs 1.
Höststormötet beslutar
att
välja Jesper Byström till suppleant ledamot i programrådet för
Kandidatprogrammet i Datavetenskap för årskurs 1.
3.3.3. Ledamöter i programrådet för Masterprogrammet i Datavetenskap
3.3.3.1.
En ordinarie ledamot från varje årskurs (2 st)
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Ingen närvarande
3.3.3.2.
En suppleant till ledamot från respektive årskurs (2 st)
Ingen närvarande
3.3.4. Ledamöter i programrådet för Interaktion och design
3.3.4.1.
En ordinarie ledamot från varje årskurs (3 st)
Ingen närvarande
3.3.4.2.
En suppleant till ledamot från respektive årskurs (4 st)
Ingen närvarande
3.4. Val till LANbyCS projektgrupp
3.4.1. Val till projektledare
Adrián Erik Clarenbeek Sánchez nomineras och godkänner
nomineringen.
Höststormötet beslutar
att
välja Adrián Erik Clarenbeek Sánchez till projektledare för
LANbyCS projektgrupp.
3.5. Val till sektionens valberedning
3.5.1. Fyra (4) valberedare
Valberedning har ej funnits tidigare men vi tror att det skulle
underlätta arbetet under vårstormötet.
Höststormötet beslutar
att
lämna posterna vakant.

4. Beslut
4.1. Ny post - Vice ordförande, andra läsningen
Propositionen röstades igenom i våras men måste röstas igenom på två
stormöten för att ändra i sektionens stadgar.
Höststormötet beslutar
att godkänna propositionen att ändra i sektionens stadgar som beskrivs i
bilaga 4.1, “Ny post - Vice Ordförande”.
4.2. Styrelsens verksamhetsberättelse för 18/19
Se bilaga 4.2a samt 4.2b.
Höststormötet beslutar
att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 18/19 till
handlingarna.
4.3. Ekonomisk berättelse för 18/19
Felaktig information i bilaga och rätt information presenterades på mötet.
Rättad information i bilaga följer med protokollet.
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Se bilaga 4.3a samt 4.3b.
Höststormötet beslutar
att lägga den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 18/19 till
handlingarna.
4.4. Revisionsberättelse för 18/19
Se bilaga 4.4.
Höststormötet beslutar
att lägga Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 18/19 till handlingarna.
4.5. Prövning om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 18/19
Höststormötet beslutar
att ge styrelsen för verksamhetsåret 18/19 ansvarsfrihet.

5. Diskussion
5.1. Förslag till sektionens verksamhet
Anordna aktivitetskvällar med exempelvis Lazerdome, paintball och
bowling.
Införskaffa en större bautasten än den Chalmers maskinsektion har.
Anordna temaföreläsningar inom datavetenskap för att underlätta val av
inriktning för nya studenter. Planer för liknande aktiviteter med
institutionen finns redan men vi ser gärna även att temakvällar med företag
anordnas.
Anordna klädbytardagar inom sektionen.
Köp in fler brädspel. Budgeten för brädspel ligger i nuläget på 1500kr. Detta
är dock ingen hård gräns och kan överskridas om intresset finns.
Integrera brädspelskvällar med upprustningen av skötet.
Anordna såpabandy inom sektionen.
Tryck upp och sälj CS-tröjor och ryggsäckar med CS-tryck och möjligtvis
programnamn. Se till att ryggsäckar är av bra kvalité
Anordna stormöten på Origo med öppen bar efter mötets avslutande.
5.2. Märkestävling
Förra året gick en märkestävling av stapeln där medlemmar fick skicka in
märkesidéer. De bästa märkesidéerna röstades fram och vinnarna fick sina
märken upptryckta. En liknande märkestävling planeras för i år om intresse
finns.
5.3. Skapande av formella utskottsgrupper
Det har varit diskussion inom styrelsen om utskottsgrupper ska bildas för att
vidga utskottens arbete. Exempeluppgifter för utskottsgruppen för den
studiesociala enheten kan vara att hjälpa till att arrangera brädspelskvällar
samt att välja vilka brädspel som ska köpas in.
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Vi väljer att ta denna punkt vid ett senare tillfälle då styrelsen hunnit
konkretisera och marknadsföra förslaget.
Värt att nämna är att det fungerar bra för I-sektionen då det hjälper till att ge
en inblick i sektionens arbete vilket underlättar arbetet att hitta en ny
styrelse varje år.
5.4. Skiweek i Åre
Preliminärt planeras det för cirka 50 personer men det kan vara värt att göra
en intresseanmälan för att få en mer exakt siffra.

6. Avslutande formalia
6.1. Övriga frågor
Hur får man tag i styrelsen?
Det går bra att kontakta oss antingen via Facebook, via
mailaddresserna som finns på CS hemsida
(https://www-ntk.acc.umu.se/cs/styrelsen/), eller direkt genom att
fråga oss på campus.
6.2. Mötets avslutande
Höststormötet förklaras avslutat 18:50.
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