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Protokoll fört vid Årsmöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt 2020-03-12, 18:15 - 21:40

Plats A1545

Närvarande Anton Johansson Ordförande
Samuel Gradén Ledamot tillika mötessekreterare
Jonas Jacobsson Medlem tillika justeringsperson
Mikael Hedkvist Medlem tillika justeringsperson
Oscar Brink Kassör
Josef Utbult Ledamot
August Eriksson Revisor
Fredrik Pettersson Suppleant
Edvin Åkerfeldt Medlem
Filip Larsson Medlem
Tobias Darner Medlem
Jens Lindholm Sekreterare
Benjmin Larson Medlem
Emil Kitti Medlem
Erik Viklund Medlem
Oskar Klang Medlem
Carl Henrik Medlem
Axel Alvarsson Medlem
Albin Thompson Medlem
Edvin Åkerström Medlem
Krisoffer Lindqvist Medlem
Lisa Jonsson Medlem

1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 18:15.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande
Anton Johansson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare
Samuel Gradén valdes till mötessekreterare.

Jonas Jacobsson Mikael Hedkvist Anton Johansson
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3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Jonas Jacobsson och Mikael Hedkvist valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Rapport från styrelsen

• D-Huset ska rensas, LUDD förlorar sitt förrådsutrymme i D-Huset. Nytt förråd ska införskaf-
fas.

• Kurser har hållits, Git kursen ses som lyckad av styrelsen.

• Jonas Jacobsson frågar om samarbete med företag, styrelsen berättar att samarbete med Neava
och Netrounds finns.

• CCLAN;s existens konstateras och att det gick bra.

4.1 Detaljerad presentation av serverhallskostnad

Fredrik Pettersson förklarar att på ett styrelsemöte beslutades att 16 000 kr skulle läggas på ser-
verhallskostnader. En ny post ”Ombygge Serverhall El” lades till istället för att kostnaderna låg på
posten ”Övriga Anläggningskostnader”

5 Rapport från revisor.

Styrelsen har gjort ett bra jobb förutom flertal protokoll som saknar underskrift.

6 Ekonomisk redovisning

Oscar Brink presenterar budgeten för verksamhetsåret. Oscar Brink förklarar att den tillsynes stora
förlusten kan förklaras av att bosch fått en leverans nyligen, samt root-skulder. Efter hänsyn till
detta så går bosch plus.
Förbrukningsinventarie är större än budgeterat och en detaljerad vy visar var pengarna gått. Den
större delen går till kaffe och filter samt engångs-servis. Den spruckna budgetposten förklaras av att
posten sänktes med 2000kr tidigare verksamhetsår.
Under budgetposten LAN förväntas fler utgifter som 1100kr för märken.
Utbildningsposten har en stor summa kvar, Jonas Jacobsson frågar ifall pengarna ska användas,
Oscar Brink konstaterar att föreläsarna inte får betalt som förklaring till den oanvända summan.
Albin Thomsson frågar om köldmedia posten och Oscar Brink förklarar vart pengarna har gått.
Pengarna har gått till skottning samt besiktning, Akademiska Hus tycker att användarna ska stå

Jonas Jacobsson Mikael Hedkvist Anton Johansson
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för kostnaderna, Oscar Brink konstaterar att LUDD ej har använt kylmediet. En revidering ska
genomföras.
Jonas Jacobsson frågar om posten; Projekt, Edvin Åkerfeldt säger att budgeten är till för medlemmar
som vill ha ekonomiskt stöd för projekt som är i LUDD:s intresse. Jonas Jacobsson känner sig nöjd
med svar från Edvin Åkefeldt. Oscar Brink förklarar att det finns en viss förvirring av posten,
ett projektkontrakt för pengarna föreslås. Styrelsen i framtiden bör vara mer aktiv i projekt för
medlemmar.
Jonas Jacobsson frågar om vart man vänder sig om pengar, Oscar Brink säger att det ska vara
styrelsen som är kontakt. Det är upp till styrelsen ifall ett projekt får ekonomiskt stöd.
Carl Henrik anslöt till mötet 19:01

7 Fastställande av budget och medlemsavgift för verksam-
hetsåret 2020/2021

Styrelsen förklarar att efter 30 år så ska medlemsavgiften ökas till 150 kr för att följa inflation.
Styrelsen säger att det skulle ge mer pengar till projekt.
Edvin Åkerfeldt undrar vart de nya pengarna ska gå.
Följande medlemmar tyckte följande;
Axel Alvarsson; Kaffekokare.
Albin Thomson; Kaffe.
Mikael; Tycker att det är logiskt att höja medlemsavgiften efter styrelsens resonemang. Mikael anser
att det är bättre att höja medlemsavgiften istället för boschpriser för att gå runt.
Josef; Föreningen erbjuder mer än vad den gjort innan, mötet är inte överens gällande detta påstå-
ende.
Samarbete med företag ska inte drivas av ekonomiska skäl.
Jonas; Säger att det gynnar medlemmar om vi samarbetar av ekonomiska skäl.
Oscar Brink, förklarar vad han anser att samarbete bör sträva efter.
Albin säger att en annan summa kan övervägas.
Edvin Åkerfeldt; Tycker att det är konstigt att medlemsavgiften ska täcka förbrkningsinventarie
som används via bosch.
Chatten tycker det är bra.
Jens föreslår en lägre kostnad för första året.
Chatten; Senior kostnad 250kr
Edvin Åkerfeldt; Senior kostnad ska vara valfritt.
Jonas; bada bing bad boom, Student pris.

Mikael; Yrkande bör framföras, skriftligt, Jonas Skriver ner ett yrkande, Bifoga bilaga Jonas Tilläggs-
yrkande.

Styrelsen; Jämkar sig med Jonas Tilläggsyrkande
Röst-längd: 22

Mötet beslutade

att medlemsavgiften ska höjas till 150 kr per år för nästkommande verksamhetsår, och att näst-
kommande styrelsen ska diskutera senioravgift.

Oscar Brink visar förslag till budget för nästkommande verksamhetsår. Se bilaga för budget förslag.
Förslag 4 att återremittera budgeten diskuteras.
Tobias Darner; Anser att det skulle vara kul att bygga upp en budget efter behov med den nya
styrelsen.
Josef; Delar Tobas Darners uttalande.
Edvin Åkerfeldt; Delar Tobias uttalande.

Jonas Jacobsson Mikael Hedkvist Anton Johansson
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Styrelsen drar tillbaka förslag 3.
Oscar Brink yrkar att återremittera beslut av budgeten.

Mötet beslutade

att förslag 4 ska genomföras, beslut av budgeten ska återremitteras.

8 Uppdatering av Mål och Visioner

Styrelsen anser att de nuvarande Mål och Visioner inte kräver en uppdatering och att de ska förbli
desamma.

Mötet beslutade

att fastslå mål och visioner till samma som tidigare år.

9 Personval

9.1 Ordförande

Valberedningen, nominerar Axel Alvarsson här efter Axel.
Följande sades om Axel.
”Kan få shit done”, inga nackdelar, har varit ordförande 6M och har där visat kompetens. Axel,
Ordförande för sex-mästeri. Axel lovar att snabba på medlemsmöten i framtiden.
Mötet undrar vad är ludd för Axel och vad har du för visioner. Axel har följande att säga: Gemen-
skap och studiehjälp, förbättra ytorna i lokalen, pluggytor och projekt. Tidigare styrelsen har inte
gjort det tydligt om vad syftet med ludd är, Axel vill göra det tydligare för medlemmar vad ludd
kan erbjuda. Axel vill gärna fråga medlemmar och nästkommande styrelse om vad de vill ha för
fritidsaktiviteter. Axel ser inget fel med att vara en brygga mellan studentliv och arbetslivet och ser
positivt till samarbete.

Mötet beslutade

att Axel Alvarsson väljs till Ordförande för verksamhetsåret 2020/2021.

9.2 Kassör

Valberedningen nominerar Tobias Darner på grund av hans intresse för Ekonomi. Tobias har stora
Teoretiska kunskaper inom ekonomi.

Mötet beslutade

att Tobias väljs till kassör under verksamhetsåret 2020/2021.

9.3 Sekreterare

Valberedning Nominerar Samuel Gradén till posten och Jens Lindholm tar över som temporär sek-
reterare. Valberedningen presenterar Samuel Gradén. Enligt valberedningen har han skött sig under
det tidigare verksamhetsåret samt verkar allmänt som en så kallad ”go grabb”. Samuel presenterar
sig själv och frågas ut av mötet. Samuel går ut ur rummet för att mötet ska kunna diskutera hans
nominering och eventuella val.

Mötet beslutade

Jonas Jacobsson Mikael Hedkvist Anton Johansson
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att välja Samuel Gradén till posten sekreterare för verksamhetsåret 2020/2021.

Samuel Gradén tar över som mötessekreterare.

9.4 Vice Ordförande.

Valberedningen nominerar Tommy Andersson, på grunderna att han är ansvarig och “go grabb”. Är
filmskådis. Jonas har följande att säga om Tommy: Extremt bra struktur. Vill sitta på Ludd för att
ge tillbaka till föreningen och vara med i utvecklingen. Albin säger att Tommy är imponerande för
hur mycket han klarar av. Axel instämmer med Albin.

Mötet beslutade

att välja Tommy Andersson till posten Vice Ordförande för verksamhetsåret 2020/2021.

9.5 Två ledamöter

Valberedningen nominerar Albin, “mycket grejer”, Christoffer “nytt blod”, Josef anser att Albin kan
ta tag i skit och står upp för sig själv. Christoffer ska läras upp av styrelsen. Axel anser att Albin
har varit ansvarstagande i de andra föreningarna.

Mötet beslutade

att Välja Albin Thompson och Christoffer Lindqvist till posterna Ledamot för verksamhetsåret
2020/2021.

9.6 Huvudsystemansvarig

Valberedningen nominerar Edvin Åkerström å Roots vägnar. Edvin var Ledamot i tidigare styrelse.
Det konstateras att uptime har varit under all kritik, och Edvin utfrågas hur han avser bemöta
kritiken. Edvin Åkerström vill få in folk i det nya admin systemet.

Mötet beslutade

att välja Edvin Åkerström till posten huvudsystemansvarig för verksamhetsåret 2020/2021.

9.7 Revisor och suppleant

Valberedningen nominerar Louise Sehlstedt till Revisor och Anton Johansson till suppleant. Oscar
Brink går in som temporärt mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Louise Sehlstedt till posten Revisor och Anton Johansson till posten suppleant.

9.8 Valberedning

Mötet beslutade

att välja Anton Johansson till sammankallande valberedare, samt att ålägga styrelsen att tillsätta
den vakanta valberedarposten.

Anton Johansson tillträder som mötesordförande

Jonas Jacobsson Mikael Hedkvist Anton Johansson
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10 Behandling av motioner och propositioner.

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

11 Övriga frågor

Mötesordförande tar upp förslaget om hyrande av förråd. Jens listar upp alternativ. Styrelsen ser
behovet av ett förråd men inte ”skiten i d-huset”.
Jonas undrar ifall man kan täcka kostnaderna av ljuställningen. Styrelsen ser positivt till möjlighe-
ten. Edvin Åkerström ser oroligt på svartmögel i förrådet, efter analys av LTUs uttalande så dras
slutsatsen att förrådet inte löper någon risk.
En öppen diskussion om vilket förråd som skall väljas genomförs, styrelsen rådslås under diskussio-
nen.
Styrelsen påpekar att nästa medlemsmöte ska budgetera för extra förrådsutrymme.

12 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 21:40.

Samuel Gradén, mötessekreterare Anton Johansson, mötesordförande

Jonas Jacobsson, justeringsperson Mikael Hedkvist, justeringsperson


