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Protokoll fört vid Medlemsmöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt 2021-28-09, 18:03 - 18:54

Plats A1545

Närvarande Lisa Jonsson Ordförande tillika mötesordförande
Jonas Jacobsson Vice Ordförande tillika mötessekreterare
Daniël Voorwald Sekreterare tillika justeringsperson
Johannes "Jona" Draaijer Ledamot tillika justeringsperson
Albert Téllez Ledamot
Sandra Ljungholm Kassör
17 övriga medlemmar.

1 Mötets högtidliga öppnande

Lisa Jonsson förklarade mötet öppnat 18:03.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande
Lisa Jonsson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare
Jonas Jacobsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Daniël Voorwald och Johannes "Jona" Draaijer valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande
Medlemsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

6. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

Daniël Voorwald Johannes "Jona" Draaijer Lisa Jonsson
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3 Rapport från styrelsen

Lisa Jonsson berättade om vad styrelsen har gjort under Nolle-p och resultatet av det. Styrelsen ord-
nade kurser. Data 101 och Latex. Ludds nycklar har blivit inventerade. Bosch har fått ett inventarie
system. Vicke har målats på kunskapens bro.

3.1 Presentering av nya valda funktionärer av styrelsen sedan föregående
föreningsmöte.

Daniël Voorwald vidsade upp sig. Han sitter som sekreterare året 2021/2022

3.2 Presentation av verksamhetsplan för sittande styrelse

Styrelsen har planerat fler kurser. Tacophesten är planerad till November. 30/31 års fest kommer
att ordnas framöver. Tema på olika torsdagshack. T.ex. intervjuträning och python. Projektförslag
ska skapas.

4 Rapport från revisor

Tommy Andersson sade endast positiva saker om nuvarande styrelsen.

5 Förankring av tillsvidare beslutade regler genom medlems-
beslut

Det fanns inget att besluta om här.

6 Rapport från styrelsen 2020/2021

Tommy Andersson (gamla vice) och Samuel Graden (gamla sekreteraren) gick upp. Axel Alvarsson
(gamla ordföranden) var med på Zoom.

6.1 Föregående styrelsens verksamhetsberättelse.

De gick igenom 2020/2021 styrelsens verksamhetsrapport. De hade gjort så gott de kunnat under
Covid-19 pandemin. De visade en Powerpoint över renoveringen av whiteboardväggen. De fick en
applåd för gott jobb.

6.2 Föregående styrelsens kassaberättelse.

Sandra Ljungholm hoppar in för Tobias Darner (gamla kassören) som är på utbytesstudier i Korea.
Hon gick igenom budgeten. Största differensen var bosch, event och medlemsavgifter.
Bosch hade gått back på grund av saker som hade gått ut, en olycka där sladden till en frys hade
dragits ut och att det har försvunnit saker ur sortimentet.
Event hade gått plus eftersom det var pandemi och inga event kunde hållas.
Medlamsavgifterna hade minskat vilket mest troligt berodde på att det inte varit möjligt att mark-
nadsföra LUDD så mycket under pandemin.

Daniël Voorwald Johannes "Jona" Draaijer Lisa Jonsson
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Oskar Brink frågade mer om whiteboardväggens budget och Bosch. Sandra Ljungholm svarade så
gott hon kunde på frågorna och hänvisade till Tobias Darners rapport om budgeten. Där hittade
Oskar Brink allt han frågat om.

7 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2020/2021

Josef Utbult ansåg att vissa i styrelsen har gameat lite mycket.(Host Samuel Host) Jonas Jacobsson
och Lisa Jonsson sa att de hade skött sig. Revisorena ansåg att styrelsen också skött sig. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.

Mötet beslutade

att ge styrelsen 2020/2021 ansvarsfrihet.

8 Val av valberedning

Calle Routio och Fredrik Falk nominerades till valberedning.
Fredrik Falk. Från Luleå går data civil. Har pluggat tekniskt basår och en del strökurser.
Calle Rautio går också data civil. Älskar Bosch.

Mötet beslutade

att välja Calle Rautio och Fredik Falk till valberedningen.

9 Behandling av motioner och propositioner

Fanns inga motioner.

10 Övriga frågor

Josef Utbult lyfte en övrigfråga.
Han sökte Albin Thomsson eftersom Josef Utbult har Albins Thomssons miniräknare.
Fredrik Falk lyfte en ide om hur vi kan hantera varor som gått ut och det visade sig att vi gör så
nu.
En fråga om de som inte är studenter kan komma på tacophestn och 30 års festen. Tacophesten
kommer inte fungera eftersom det är på skolan. 30 årsfesten kommer vara utanför skolan så det
kommer inte vara något problem.

11 Mötets högtidliga avslutande

Lisa Jonsson förklarade mötet avslutat 18:54.
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Jonas Jacobsson, mötessekreterare Lisa Jonsson, mötesordförande

Daniël Voorwald, justeringsperson Johannes "Jona" Draaijer, justeringsperson

Daniël Voorwald Johannes "Jona" Draaijer Lisa Jonsson


