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Protokoll fört vid medlemsmöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-05-11, 18:43 - 19:56

Plats

A3024

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
John Eflberg Larsson
Erik Viklund
Gustaf Elf
Astrid Dellrud
7 övriga medlemmar

1

Ordförande
Mötessekreterare
Ledamot tillika justerare
Medlem tillika justerare
Ledamot
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 18:43.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Marcus Lund valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
John Eflberg Larsson och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande Edvin Åkerdeldt förklarade för mötet att styrelsen inte visste
att omtentaperioden började den 2017-05-11 och trodde att den började 2017-05-12, vilket
var dagen efter medlemsmötet. Detta var ett stadgebrott då medlemsmöterna inte ska ligga i
tentaperioder.
Medlemmarna beslutade
att förklara mötet behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Medlemmarna beslutade
att inadjungera Astrid Dellrud med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Godkännande av dagordning

Medlemmarna beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Rapport från styrelse

Det informerades att styrelsen har köpt in en ny kyl och frys för totalt 2000 SEK. Anledningen för
köpet var att den gamla frysen spontant hade gått sönder.

5

Rapport från revisor

Edvin meddelade mötet att revisorn inte har något nytt att framföra.

6

Val av huvudsystemansvarig

Edvin förklarade att Johan Jatko har tagit ansvar på annat håll och att han inte kan sitta som huvudsystemansvarig för nästkommande läsår. Rootgruppen meddelade att de därför nominerat Emil
Kitti till posten huvudsystemansvarig. Edvin stängde nomineringen till posten huvudsystemansvarig.
Kitti tog frågor. Kitti lämnade lokalen. Mötet förde diskussion.
Medlemmarna beslutade
att välja Emil Kitti till huvudsystemansvarig 2017/2018.

7

Val av valberedning

Edvin yrkade för att bordlägga val av valberedning till hösten.
Medlemmarna beslutade
att bordlägga punkten “val av valberedning” till nästa medlemsmöte.

8
8.1

Behandling av motioner och propositioner (Bilaga 1)
Proposition angående byte av golv på plattformen

Edvin sammanfattade bilaga 1 för mötet. Styrelsen föreslog mötet att köpa in laminatgolv på flera
ytor i lokalen och vill börja med att testa att köpa laminat till plattformen som idag är beklädd med
en matta som är väldigt sliten. Styrelsen föreslog att avsätta 1500 SEK för att köpa in laminatgolv.
Gustaf tyckte inte att plattformen är det bästa testet och tycker att man ska köpa in laminat även
till soffgruppen så att man kan se hur kanten av laminaten skulle att hålla. Edvin svarade att
plattformen är mest akut och att det därför skulle testa att lägga golvet där först. Edvin sade att laminatgolvet till soffgruppen och studieytan skulle ha metallskydd vid kanterna som kommer minska
slitaget på golvet. Tanken är, förklarade Edvin, att alla studieytor kommer att ha laminat. Resterande golvyta kommer ha nuvarande yta, vilket kommer att tillåta användningen av palldragaren
utan att förstöra laminatet.
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Edvin yrkade på att höja summan som avsätts från 1500 SEK till 2000 SEK. Styrelsen jämkade sig
med yrkandet.
Medlemmarna beslutade
att avsätta 2000 SEK för att montera laminat på plattformen.
Jens undrade hur tidsplanen ser ut för att montera golvet. Styrelsen svarade att golvet kommer att
läggas så fort som möjligt.
Henrik Tjäder lämnade mötet 18:52.

9
9.1

Övriga frågor
BOSCH

Mikael Hedkvist frågade när glass till BOSCH kommer att köpas in. BOSCH svarade med att inköp
av varor kan anpassas till vad medlemmarna vill ha. Jens frågade om läskautomaten. Styrelsen
svarade att Axel Sundboms vän inte har hunnit titta på maskinen.

10

Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 19:56.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

John Eflberg Larsson, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

