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Protokoll fört vid styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2013-04-03, 12:17 - 12:42

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Emil Tylén
Harald Andersson
Erik Hellström
Sebastian Larsson
Pontus Ridderström
Fredrik Nordin

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Adjungerad tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:17.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Harald Andersson och Erik Hellström valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen adjungerar Erik Hellström.

Harald Andersson

Erik Hellström

Magnus Aspling
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kLUDD

Magnus Aspling har hämtat ut nycklar till föreningens framtida lagerlokal A1024 (kLUDD), dock
i eget namn, då kontraktet enbart kunde delas ut till enskild person. Magnus har sammanställt
ett kontrakt mellan sig själv och föreningen som gör Ludd skyldiga till att betala ersättning till
Magnus om nycklar kommer bort/skadas, samt att hålla inventarie över vilka i föreningen som
erhållit nycklar.
Styrelsen godkänner kontraktet och påpekar att det bör skrivas mellan Magnus och systemansvarige,
då de kommer att använda nycklarna som mest.
Styrelsen beslutade
att ett kontrakt mellan Magnus Aspling och Ludd (representerat av Sebastian Larsson) upprättas.
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Välkomstmiddagen

Välkomstmiddagen för den nya styrelsen bör ske innan den nya styrelsen ersätts av den nya styrelsen.
Styrelsen beslutade
att välkomstmiddagen ska hållas denna lördag (2013-04-06).
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Årsmötet

Då årsmötet bestämts till den 23:e april behöver verksamhetsplan, budget m.m. färdigställas snarast.
Magnus Aspling meddelar att verksamhetsplan och -berättelse är så gott som klara.
Styrelsen beslutade
att gå igenom verksamhetsberättelse, -plan, samt budget och -förslag vid ett extrainsatt styrelsemöte
på fredag (2013-04-05).
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Uppdatering kortsystemet

Kortsystemet har fått en uppdatering. Dörren är nu öppen under skoltimmar.
Styrelsen beslutade
att ej sätta upp en notis om detta på dörren då de förvirrade människorna som försöker låsa upp
med sitt kort är mycket underhållande.
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Programmeringsliga

För att öka intresset för programmering har systemadministratörerna beslutat att sätta upp en liga.
Det planerade formatet är en uppgift per vecka, där varje uppgift ger ett antal poäng. Vid slutet av
året delas ett pris ut till personen med flest poäng.
Styrelsen tycker att detta är en bra idé.

Harald Andersson

Erik Hellström

Magnus Aspling
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Community

Ludd har nu en community på Google+. På communityn postas mindre uppdateringar, t.ex. vad
som händer i veckan. Även medlemmar kan posta.
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AFS

Migrationen från NFS till AFS är nu pågående.
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Inkomster

Kassör Fredrik Nordin frågar om inkomster från tacofesten och senaste LANet. Harald Andersson
lovar att kolla upp tacofesten, och Fredik rekommenderas att fråga föreningens gamla kassör Johan
Burström om inkomster från LANet.
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Övriga frågor

11.1. Espressomaskinen
BOSCH har köpt in en kaffemaskin, och undrar nu huruvida ägandeskapet ska stå kvar på BOSCH
eller om Ludd ska ta över den. Styrelsen beslutar att låta BOSCH behålla maskinen.
11.2. Dörrstopp
Dörrstopp har hört av sig och frågat om kostnad för fortsatt mailhosting. Eftersom det är Ludds
policy att erbjuda gratis service till studentföreningar beslutas det att kostnaden uppgår till 0:-.
11.3. Medlemsavgifter
Medlemmar som ej betalat sina avgifter innan den sista april kommer att parkeras. Ett meddelande
har gått ut till medlemmarna om detta.
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Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 12:42.

Emil Tylén, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Harald Andersson, justeringsperson

Erik Hellström, justeringsperson

