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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-09-16, 12:02-12:36

Plats

T1

Närvarande

Mikael Hedkvist
Axel Sundbom
Hampus Frennemo
Sebastian Larsson
Kenneth Kullbrandt

1

Mötesordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Mikael Hedkvist förklarade mötet öppnat 12:02.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Mikael Hedkvist valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Axel Sundbom valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Sebastian Larsson och Hampus Frennemo valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Sebastian Larsson

Hampus Frennemo

Mikael Hedkvist
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Uppdatering NCPC

Mikael Hedkvist har pratat med Peter Parnes om sponsring för NCPC. Vi kommer att få vanlig
sponsring av SRT i form av pizza.

4

Tacofesten

LUDDs årliga tacofest ska preliminärt hållas den 7 november, alltså den första fredagen i november.
Priserna är preliminärt 50 kr för ludds medlemmar och eventuellt 150 för övriga. Styrelsen räknar
med att gå lite förlust utifrån tidigare års resultat och budgettering. Styrelsen räknar med att cirka
40 personer deltar. Ersättning för D6 har tidigare varit gratis tacos, vilket förväntas även i år.
Styrelsen ska ta reda på om D6 har möjlighet att delta vid det preliminära datumet.
Styrelsen beslutade
att ett e-mail ska skickas till festmästeriet D6 för att ta reda på om dagen passar.
att Kenneth Kullbrandt och Mikael Hedkvist tillsammans ska boka Gelbe i LUDDs räkning.

5

USB till MP4

USB-förlängaren verkar vara trasig, styrelsen ska försöka ta reda på vad problemet är.
Styrelsen beslutade
att beslut bordläggs tills dess att en undersökning gjorts.

6

Uppdatering LUDDlan

Tentaminasal A1016 är nu bokad för LUDDs räkning under LUDDlanet, men en del av lokalen
kommer måsta spärras av på grund av ombyggnation.

7

Storstädning

Oreda råder för tillfället i T1 och ordförande har föreslagit en “vårstädning”, för att kunna planera
in en lämplig dag bordläggs beslutet till nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att en städdag ska väljas vid nästa styrelsemöte.

8

Välkomstmiddag

Styrelsen ska äta middag tillsammmans, ett datum samt en budget måste bestämmas vid nästa
styrelsemöte där alla närvarar.

9

Föreningsfoto till årskatalogen

Ett foto ska tas inför årets skolkatalog, Robin Bond brukar fotografera styret till årskatalogen.

Sebastian Larsson

Hampus Frennemo

Mikael Hedkvist
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Styrelsen beslutade
att Robin Bond ska tillfrågas om han kan fotografera styrelsen.

10

Programmeringsstugan

För få personer är medvetna om att LUDD håller programmeringsstuga på torsdagar. Labbhandledarna ska därför diskutera hop sig och se till att visa upp sig på nästa föreläsning i D0009E.

11

Övriga frågor
11.1. Tillgång till PDF:er på Wikin

Axel Sundbom kan inte lägga upp genererade PDF-dokument på LUDDs wiki, en felrapport ska
lämnas till rötterna via IRC.

12

Mötets högtidliga avslutande

Mikael Hedkvist förklarade mötet avslutat 12:36.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Mikael Hedkvist, mötesordförande

Sebastian Larsson, justeringsperson

Hampus Frennemo, justeringsperson

