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Tidpunkt

20120906, 12:26  12:51

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Emil Svensson
Harald Andersson
Emil Tylén
Johan Burström
Sebastian Larsson

Erik Hellström

1

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:26.

2

Formalia
1.

Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.

2.

Val av mötessekreterare

Emil Svensson valdes till mötessekreterare.
3.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Emil Tylén och Harald Andersson valdes till justeringspersoner.

4.

Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.
5.

Eventuella adjungeringar

Erik Hellström adjungerades.
6.

Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

Emil Tylén

Harald Andersson

Magnus Aspling
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Planering inför lanet

Idag ska Magnus och Emil T undersöka salen (A1016) för att kontrollera att det nns el, nätverk
m.m. Det har kommit in förslag på att Super Smash Bros. Brawl-turneringen ska hållas på fredag,
styrelsen instämmer. Magnus undrar om Bosch ska köpa in Volt Cola inför lanet, Bosch påpekar att
han inte är likvid för det. Magnus föreslår att LUDD lånar ut pengar till Bosch. Styrelsen instämmer.

Styrelsen beslutade
att

Super Smash Bros. Brawl-turneringen kommer att hållas på fredagen den 14:e september.

att

LUDD ska låna ut pengar till Bosch så att hen kan köpa in Volt Cola till lanet.

4

Utvärdering av nolle-p

Det har tillkommit ca 100 nya medlemmar under nolle-p, vilket är det högsta på sex år. Magnus
noterar även att de nya nollorna är mer aktiva i T1. Slutsatsen är att nolle-p generellt har varit bra
för LUDD.

5

Städning av T1

Magnus påpekar att lokalen snabbare smutsas ned när människoödet är högt och att något borde
göras åt detta. Någon borde prata med städansvarige, för att få städningen att ske oftare. Förslag
kommer upp om att ställa in en källsorteringsstation i T1. Styrelsen instämmer.

Styrelsen beslutade
att

6

Emil S ska kontakta Rolf Öberg på Akademiska Hus för att diskutera en Renare Framtid
Genom Källsortering.

Framställning av aktivitetsplaneringsschema

BGD har kontaktat LUDD för att meddela att tiderna som passar bäst för brädspelskvällar i T1
är alternerande tisdagar och onsdagar vid sextiden. Syrelsen accepterar detta. Det bestäms även
att fredagskvällar ska dedikeras till lm och lördagar till tvspel, så att även folk som festar på
lördagkvällar kan vara med på en fördelaktig mängd tvspelande.

7

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Emil Tylén

Harald Andersson

Magnus Aspling
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Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 12:51.

Emil Svensson, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Emil Tylén, justeringsperson

Harald Andersson, justeringsperson
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