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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt 2021-08-04, 18:17 - 20:20

Plats A2526

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

1 Mötets högtidliga öppnande

Lisa Jonsson förklarade mötet öppnat 18:17.

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
Sandra Ljungholm och Daniël Voorwald valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Sandra Ljungholm Daniël Voorwald Lisa Jonsson
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3 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att fastslå dagordningen med ändringen att lägga till punkt 10 saker att köpa till lokalen.

4 Godkännande av förra mötet

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll och skrev under det.

5 Diskussion om nya Covid regler

Daniel frågade sin fakultet om deras regler. Jonas föreslog att vi ska ha en regel på 12 max och
speciella event.
Lisas förslag: ”Om du är sjuk stanna hemma. När du kommer in i lokalen sprita händerna. Håll
avstånd till andra medans du är i lokalen. Regler för lokalen kan ändras dagligen och de senaste ska
sitta på dörren och finnas på borden. Om en styrelse medlem ansera att det är många i lokalen eller
att någon inte följer reglerna kan de be personen att lämna lokalen. Om du inte följer reglerna kan
du bli av med din tillgång till lokalen och/eller ditt medlemskap.”

Mötet beslutade

att bifalla Lisas förslag.

att översätta detta till engelska.

6 Beslut om datum för kurser

Ansvarig för gitkursen i LP2 kan göra det när som helst. Vi lutar åt ha den i slutet på andra veckan
under LP2. Lisa frågar ansvarige när det passar.
Jonas och Albert ska planera sin kurs.
LaTex fungerar att ha den 14 September.

Mötet beslutade

att Unix/terminal kursen blir den 7 September kl. 18:00.

att LaTexkursen blir den 14 September kl. 18:00.

att intervjukursen blir den 12 Oktober kl. 18:00.

att gitkursen blir den 9 november kl. 18:00.

7 Planering av Nolle-P

Jonas kontaktar Nolle-P gruppen om vad som händer. Vi väntar på svar från datasektionen för
information om sektionsdagen.

7.1 Klistermärken

Axel rekommenderade sidan redbubble. Alla letar och lägger upp dem. Daniel kollar på masker.

Sandra Ljungholm Daniël Voorwald Lisa Jonsson
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7.2 Diskussion om Luddhack

Lisa förklarar att det är när LUDD har öppethus och förr brukade LUDD medlemmar göra sina
projekt.
Idéer för projekt: Välkommen till ludd grej. En ordentlig timer för när kaffet var gjort Något som
syns ovanför ytterdörren. Personräknare.

Mötet beslutade

att ha Luddhack varje torsdag under normal skolvecka klockan 17:00-20:00

8 Planering medlemsmöte LP1

Lisa förklarar vad medlemsmötet.

Mötet beslutade

att ha medlemsmötet den 28 September klockan 18:00.

att Daniel kollar hur vi bokar ett klassrum.

9 Övriga ärenden

9.1 Köpa fläkt

Jonas vill köpa två fläktar. Vi diskuterade också en del vad vi ska göra med lokalen så att den känns
fräshare. Albert kollar på första förbandet.

10 Mötets högtidliga avslutande

Lisa Jonsson förklarade mötet avslutat 20:20.

Jonas Jacobsson, mötessekreterare Lisa Jonsson, mötesordförande

Sandra Ljungholm, justeringsperson Daniël Voorwald , justeringsperson


