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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt 2020-04-17, 19:03 - 19:40

Plats Discord

Närvarande Anton Johansson Ordförande
Anton Johansson Föreningsordförande
Jens Lindholm Sekreterare
Christoffer Lindkvist Medlem tillika justeringsperson
Tommy Andersson Medlem tillika justeringsperson
Louise Sehlstedt Vice Ordförande
Oscar Brink Kassör
Samuel Graden Ledamot
Edvin Åkerström Medlem
Tobias Darner Medlem
Axel Alvarsson Medlem

1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 19:03.

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
Christoffer Lindkvist och Tommy Andersson valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Överlämning till nya styret

Ansvaret för överlämning till nya styret bestäms läggas på motparter från tidigare (nuvarande)
styret. Dokument från tidigare överlämningar finns på styrelsens Google Drive, dessa bedöms fort-
farande vara mestadels relevanta för blivande styrelse och ska ses över innan de lämnas ut till nya
styrelsen.

Ett möte för att sköta överlämningen för firmatecknare till nya blivande kassör och ordförande ska
bokas in.

6 Budget

Söndag 10:e maj föreslås ett möte för att planera budget och ha genomgång av hur verksamhetsåret
för LUDD brukar se ut för att ge nya styret bättre koll på året som kommer.

Nya styret behöver hålla ett planeringsmöte innan budgetmötet, helst i person, i slutet på april eller
början på maj. Det nya styret får som ansvar att planera in och sköta detta möte själva.

7 Medlemsmöte

Onsdag 20:e maj föreslås som preliminärt datum då det är veckan innan omtentaperioden och
bedöms ge tillräckligt med tid för styrelserna att få sina planer i ordning.

8 Valberedning verksamhetsåret 2020/2021

Filip Larsson lät intresserad under medlemsmötet men gick precis innan han eventuellt skulle ha
röstats in till valberedningen, Filip ska kontaktas för att se ifall intresse för att vara aktiv som
valberedning finns.

9 Övriga frågor

9.1 Förråd

Imorgon, lördag den 18:e april, planerar styrelsen på att städa mer i D-huset.

LUDD har fått ett av de nya förråden bokat i F-huset, Stefan Carlsson har informerat att iordning-
ställning av dessa sker denna vecka och att utkvittering eventuellt sker veckan som kommer.
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10 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 19:40.

Jens Lindholm, mötessekreterare Anton Johansson, mötesordförande

Christoffer Lindkvist, justeringsperson Tommy Andersson, justeringsperson


