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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt 2022-07-26, 18:30 - 19:28

Plats Discord

Närvarande Rasmus Bengtsson Ordförande tillika mötesordförande
Carlos D. B. Orellana Sekreterare tillika mötessekreterare
Jenny Enckell Kassör tillika justeringsperson
Max Svenson Lokal-ansvarig tillika justeringsperson
Pontus Asservik PR-ansvaring
Isak Lockman Vice Ordförande

1 Mötets högtidliga öppnande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet öppnat 18:30.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande
Rasmus Bengtsson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare
Carlos D. B. Orellana valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Jenny Enckell och Max Svenson valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att fastslå dagordningen.

Jenny Enckell Max Svenson Rasmus Bengtsson
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4 Beslut. Förklara styrelsemöte 0 behörigt

Vårt juni möte då vi beslutade om inköp måste röstas behörigt så vi har underlag för inköp bland
annat.

Förslag till beslut:

Att förklara styrelsemöte 2022-06-06 behörigt.

Mötet beslutade
Att förklara styrelsemöte 2022-06-06 behörigt.

5 Beslut. Inköp av lysrörs armatur för dh2

Vi har i nuläget haft mycket problem med både söndrig armatur och snabbt söndriga lysrör i
serverhallen dh2. Rickard Åström har gjort ett förslag till styrelsen att köpa in 12 st nya armaturer
från Jula inklusive 2 i reserv. detta skulle kosta ca 3600 kr.
Förslag till beslut:

Att köpa 12 st lysrörs armaturer för en maxbudget på 4000 kr.

Mötet beslutade
att köpa 12 st lysrörs armaturer för en maxbudget på 4000 kr.

6 Diskussion. Kalendarium aug/sep

Hur vill vi lägga upp kurser, medlemsmöte, samt andra aktiviteter för lp1.
Diskussion:

15 sep. Medlemsmöte preliminärt
Jenny kontaktar Håkan angående kurs-upplägg
okt. 10-18 Python kurs
python föreläsare: Jenny, Isak?
Unix/Git: Rasmus

7 Diskussion. Klassrumsbesök

Dem flesta föreningarna planerar att göra någon sorts aktivitet under deras klassrumsbesök och
denna måste godkännas av NPG.
Diskussion:
data, system, hänga? Presentera ludd tillsvidare.

8 Diskussion. Ny utröstning

Rickard Åström har gett oss lite tips för ny utröstning, bland annat; Nya Möss, Nya tangentbord,
samt lite nya kontorsstolar.

Jenny Enckell Max Svenson Rasmus Bengtsson
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Diskussion:
Rasmuss har källor till kontorsstolar
Det finns potentiellt nya tangentbord och möss i salarna: A1120, E535, E532, E531a Gå kolla om
de är ok.

9 Diskussion. Frukost på LUDD

Ett koncept jag har jobbat på som komplement till torsdagshack är frukost på LUDD, en gång i
veckan så har vi öppen dörr med färskt bröd köpt från snabbgross som vi kan sälja vidare tillsammans
med pålägg via Bosch eller våran nya betalterminal.
Diskussion:
7:30-10:00 bil finns? Isak
sno någons mackjärn, eller använda våffeljärnet

10 Diskussion. CCLAN 2022/2023

Som varje år så måste en CCLAN grupp rekryteras för att hålla i världens geografiskt största LAN.
Jenny har också informerat oss om att kåren är villig att sponsra detta event.
Diskussion:
kyle, ny ordf för kåren, vill sponsra. jenny dubbel kollar
fysikt cclan?
projekt grupp, hitta folk till en
fråga Jona hur det var.
klash med ludd 32?

11 Övriga ärenden

trappa? isak grejar det
måla väggen? fakturera akademiska hus.
möten ? onsdagar varannan vecka första: v 32 fast inte onsdag den veckan pga npg stormöte.
driven, i den finns excel-ark, med metoder för hur man får tag på folk. mappen heter ludds regering

12 Mötets högtidliga avslutande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet avslutat 19:28.

Carlos D. B. Orellana, mötessekreterare Rasmus Bengtsson, mötesordförande

Jenny Enckell, justeringsperson Max Svenson, justeringsperson


