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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt 2022-09-02, 18:39 - 19:41

Plats T1

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

1 Mötets högtidliga öppnande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet öppnat 18:39.

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
Max Svenson och Isak Lockman valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att fastslå dagordningen.

Max Svenson Isak Lockman Rasmus Bengtsson



Luleå Universitets Datorförening Styrelsemöte 2022-09-02 2(3)

4 Beslut. Datum för LUDD frukost Kickoff

På tidigare styrelsemöte så var mottagandet av konceptet frukost på LUDD väldigt positivt, jag
finner att det nu är dags att försöka implementera detta medans det fortfarande är många personer
på plats i T1.

Datum och ansvariga personer är bland annat punkter som behöver beslutas om.

Mötet beslutade
Att fastsälla 15e september 2022 som datumet för ludd frukost 1. Budget på 1000 kr.

5 Diskussion. Styrelsebilder

Efter att ha letat igenom ett antal av våra gamla dokument och bilder så har jag beslutat att ta
bilder på all våran infrastruktur för arkivering, min fråga till styrelsen är ifall vi vill passa på att ta
styrelse bild för att arkiven när vi ändå har en ordentlig kamera på plats.
Diskussion:

Albert med DSLR kamera tar bilder den 10-11.

6 Diskussion. Påfyllning till bosch

Vad behöver köpas mer av? Är det så lite att vi kan hämta det eller kommer vi behöva betala
leveransavgift? och fler frågor runt en eventuell påfyllning i september
Diskussion:

Läsk, cola, Bars, smoothies, tandpetare, resorb.

7 Diskussion. Schemaläggning av kurser

Vi behöver sätta datum för dem kurserna vi kommer ha under tidig lp 1. Per Lindgren har också
uppmanat oss att hålla git kursen tidigare en planerat så hans elever från microdatorteknik kan gå
kursen.
Diskussion:

Unix tisdag 18.30 6/9 Latex tisdag 18.30 13/9 Git mondag 18.30 19/9

8 Diskussion. Resa till avfallsation

Vi har i nuläget en hel del skrot i serverummet som behöver tas hand om, har någon i styrelsen
tillgång till fordon så vi kan göra oss av med en del av det.
Diskussion:

Mondag är ett alternativ till att åka till avfalls stationen.

Max Svenson Isak Lockman Rasmus Bengtsson
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9 Diskussion. Utveckling av kurser

Vad vill vi hålla för nya kurser detta året och har vi några föreläsare som vi skulle vara intresserade
av att ha.
Diskussion:

Python, rust, Continuous depoyment, IDE kurs. LP3 bjuda in förtag att reppa mjukvara.

10 Diskussion. Nyhetsbrev

Tidigare i LUDD:s historia hade vi en medlemstidning Garbage Collector, skulle ett nyhetsbrev vara
uppskattat av våra medlemmar/kunna leda till mer engagemang. Skulle någon i styrelsen vilja ta
ansvar för att utveckla ett koncept.
Diskussion:
Fylla den med events, tex. möten. en gång per månad. Ingen ansvarig.

11 Övriga ärenden

12 Mötets högtidliga avslutande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet avslutat 19:41.

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

Max Svenson, justeringsperson Isak Lockman, justeringsperson


