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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt 2020-02-12, 16:58 - 17:57

Plats T1

Närvarande Anton Johansson Ordförande
Anton Johansson Föreningsordförande
Jens Lindholm Sekreterare
Josef Utbult Ledamot tillika justeringsperson
Samuel Gradén Ledamot tillika justeringsperson
Louise Sehlstedt Vice Ordförande
Oscar Brink Kassör

1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 16:58.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande
Anton Johansson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare
Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Josef Utbult och Samuel Gradén valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Josef Utbult Samuel Gradén Anton Johansson
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3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Årsmöte

Efter diskussion med valberedningen har den torsdag 12:e mars, klockan 18:15, bedömts i dagsläget
vara den mest passande tiden för att hålla Årsmöte.

Styrelsen beslutade

att årsmötet hålls den 12:e mars

5.1 Budget och avgift

Diskussion har pågått under flera år kring huruvida en höjning av LUDD:s medlemsavgift är rimligt
med tanke på inflation och vad som erbjuds i dagsläget, nuvarande styrelsen ser positivt till en
höjning av medlemsavgiften till närmare 150kr.

Att budgeten eventuellt bör sänkas då nuvarande styrelsen har observerat att många stora och
oväntade avgifter har uppkommit under året, diskuteras.

Många år har budgeten satts utifrån att LUDD skulle gå minus år på år, då föreningen har haft
en ganska stor buffert. Dock anser nuvarande styrelsen att de nuvarande projektionerna inte känns
rimligt, då föreningen skulle få slut pengar inom 5 år ifall den skulle gå minus med de strax över
14000kr som det är budgeterat för.

Projektbudgeten bedöms underanvänd men det saknas klara guider för hur det ska gå till med dessa
projekt.

6 Robotik med XP-el

Inget att uppdatera.

7 Google hashcode

Inget att uppdatera.

8 Kurser

8.1 Git-kurs

Håkan är ej kontaktbar. Git-kursen bör hållas inom snart då första labben då datastudenter måste
kunna Git borde ha deadline snart. 27:e februari bedöms vara en passande dag då den Hashcode är
den 20:e.

Josef Utbult Samuel Gradén Anton Johansson
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Anders ”ankan” Engström ska kontaktas för att evaluera tillgänglighet.

Labb ska ordnas.

Git-kursen bestäms preliminärt hållas den 27:e februari klockan 18:00.

8.2 LATEX-kurs

LATEX-kursen bedöms inte kunna hållas i tid detta verksamhetsår.

8.3 Regex-kurs

Tidigare år har Emil ”lime” Tylén hållit i en Regex-kurs, Josef ska kontakta lime för att se ifall
detta är möjligt att ordna även i år.

9 Valberedning

Valberedningen anser att det går väl och har meddelat att de har fått in nomineringar till de flesta
posterna.

10 Övriga ärenden

10.1 Semlor

LUDD:s styrelse tycker att LUDD ska ha semlor i Bosch under fettisdagen. Flera konditorier och
bagerier har kontaktats för prisförslag osv. och detta undersöks vidare.

10.2 Trossen/ljusriggen

Samljus ska kontaktas av Josef för att se ifall ett köp av LUDD:s tross är intressant.

11 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 17:57.

Jens Lindholm, mötessekreterare Anton Johansson, mötesordförande

Josef Utbult, justeringsperson Samuel Gradén, justeringsperson


