Luleå Universitets Datorförening

Styrelsemöte 2017-11-13

1(4)

Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-11-13, 18:27 - 20:22

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Erik Viklund
Emil Kitti
Jens Lindholm

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:27.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Gustaf Elf valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Erik Viklund och Emil Kitti valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Erik Viklund

Emil Kitti

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut med tillägget av punkten “LATEX-kurs” ovanför “Övriga
frågor”.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.
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5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Trappa

Edvin Åkerfeldt är bortrest och styrelsen har inget att uppdatera.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet tills Edvin Åkerfeldt återkommer.

5.2

Profilering

Gustaf och Emil har diskuterat om hur man ska implementera den föreslagna LED-stripdesignen
för Progressbaren.
Mötet bröt ut i diskussion kring hur det hela skulle implementeras samt vad kostnaden skulle bli.
Mötet kom fram till att det skulle kunna fungera om man hade LED-strips med individuellt adresserbara LEDs, inte vara skyhögt dyrt samt rimligt att implementera. Styrelsen ska se vidare på
lösningar.
Jens presenterade en skiss på en sticker. Styrelsen tyckte den skulle kunna fungera med några
modifikationer.
Emil tog upp om vi ska måla utanför lokalen. Gustaf svarade med att det fortfarande behövs ett
laserpassmått. Gustaf ska fråga Jonny Johansson om SRT kan låna ut något.
Emil tog även upp om huruvida man får måla på branddörrarna, styrelsen var osäker. Emil tog på
sig att fråga Stefan Carlsson om man får.
Mötet diskuterade olika logotyper som skulle vara på hemsidor, facebook, mejlutskick och så vidare.

5.3

Testplantor

Jens tog hit en klätterväxt i en kruka till lokalen. Målet är att se om den kan överleva i lokalen och
få den att klättra upp för en pelare.
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Tacophesten

Brandlarmet gick direkt när festen började, vilket, Gustaf förklarade, troligtvis hade något att göra
med att filtret blev överbelastat på grund av all os som orsakades av matlagningen i SRTs fikarum.
För att förhindra att något liknande kan hända igen ska köttvarorna tillagas över en längre period
av tid än några timmar.

Erik Viklund

Emil Kitti

Gustaf Elf
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Det blev lite oklart hur mycket festen gick i förlust och eftersom kassören, Edvin Åkerfeldt, är
bortrest.
Maten som inköptes var dimensionerad för cirka 70 personer, men det inkom cirka 50 personer på
själva festen, så det blev en hel del över.
Mötet diskuterade vad som det köptes in för mycket av. Emil uppdaterade inköpslistan på AFS:en
för att bättre reflektera vad som behövs inköpas för Tacofesten för cirka 50 personer.
En mer noggrann utvärdering kommer läggas upp på AFS:en.
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LAN med TAFS

Gustaf tog upp att TAFS nämnt att de inte är särskilt erfarna att hålla i större LAN.
Styrelsen ska samtala med TAFS via den gemensamma Discordkanalen för att komma fram till
bland annat vad LANet ska heta.
Kitti tog på sig att kontakta Edvin om han pratat med Piteå och Gustaf tog på sig att kontakta
medlemmen Niklas Ulfvarsson gällande Kiruna.
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LATEX-kurs

Axel och Edvin har sagt att de kommer vara redo.
Erik ska göra facebookevent. En modifierad aﬃsch, från föregående års kurs, ska sättas upp runt
om på campus.
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Övriga frågor

9.1

Rengöring av avlopp

Erik rengjorde avloppet eftersom de hade blivit stopp. Gustaf ska se om man kan göra det på ett
bättre sätt genom att fråga runt.

9.2

Inköp av köksredskap

Det märktes att LUDD behöver fler köksredskap under Tacophesten. Mötet tog upp en lista över
vad som kan behövs köpas in.
• knivar.
• bunkar/skålar.
• stor stekpanna.
• slevar.
• skärbrädor.
• slipsten.
Styrelsen ska inventera det som finns och ta upp en lista vad som behövs köpas in tills nästa möte.

Erik Viklund

Emil Kitti

Gustaf Elf
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:22.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Emil Kitti, justeringsperson
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