Luleå Universitets Datorförening

Styrelsemöte 2016-04-18

1(3)

Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt
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Plats
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Närvarande

Niklas Ulfvarson
Marcus Lund
Edvin Åkerfeldt
Fredrik Nordin
Sebastian Larsson
Erik Viklund
Johm Elfberg Larsson
Johan Jatko
Axel Sundbom
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Ordförande
Adjungerad tillika mötessekreterare
Adjungerad tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:24.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Marcus Lund valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Edvin Åkerfeldt och Fredrik Nordin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Edvin Åkerfeldt

Fredrik Nordin

Niklas Ulfvarson
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.
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Stadgabrott

Kallelsen till det exrainsatta årsmötet gick ut en dag försent. När mötet äger rum så kommer frågan
om mötets behörigt ställas.
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Uppdateringar av pågående projekt

Inget att tillägga.
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Status gällande T1

T1 är stängd på grund av att säkerhetsinspektioner av brandingenjörer har gjorts i A-huset. Niklas
Ulfvarson berättar att brandingenjörer skall inspektera lokalen samt kontrollera om styrelsens förslag
för att lösa problemet är godtyckligt. Förslaget är att flytta vägger för att anpassa lokalen till kraven
som ställs. Detta kommer även tas upp på det extrainstta årsmötet.

8

Motion till medlemsmöte

Styrelsen har fått en motion från Johan Jatko där han yrkar att köpa varuautomaten som diskuterades under förra styrelsemötet. Niklas Ulfvarson anser att utrymmet i den specifika automaten är för
litet men tycker att idén är god. Niklas föreslår styrelsen att göra denna motion till en proposition.
Styrelsen beslutade
att anta motionen till en proposition.
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Övriga frågor
1. Fråga från Axel Sundbom
Revisor Axel Sundbom tar upp att en medlem har betalat för mycket i medlemsavgift och att
det har gått över två veckor innan problemet löstes. Axel anser att rutinerna för hantering av
medlemsavgifter bör förbättras för att situationen inte skall upprepas. Huvudsystemansvarig
Fredrik Nordin tycker att kommunikationen mellan kassör och ordförande bör förbättras.
2. Huvudsystemansvarig för verksamhetsår 2016/2017
Axel Sundbom undrar om det finns en nominerad huvudsystemansvarig för nästa verksamhetsår. Svaret är ja.

Edvin Åkerfeldt

Fredrik Nordin
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3. Langruppslan
Fredrik Nordin undrar vart langruppslanet kommer hållas under tiden T1 är stängt. Sebastian
Larsson ger förslag på E1024. Styrelsen kollar upp detta och bokar ny lokal för lanet.
4. Jubileum
Det nämns även att LUDD har 25 års jubileum och att T1 kommer vara stängt på denna dag.
Niklas ger förslag på att bjuda på tårta när T1 öppnar igen.
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Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:00.

Marcus Lund, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson

Fredrik Nordin, justeringsperson

