Luleå Universitets Datorförening

Styrelsemöte 2016-11-28

1(3)

Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-11-28, 19:10 - 19:56

Plats

SRT:s fikarum

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Adam Sahlin
John Elfberg Larsson
Johan Jatko
Gustaf Elf
Emil Kitti

1

Ordförande
Mötessekreterare
Kassör tillika justerare
Ledamot tillika justerare
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 19:10.
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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
Adam Sahlin och John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Emil Kitti med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Dörrarna

Vi har inte fått någon ytterligare information. Edvin Åkerfeldt ska kontakta Rickard Hedlund för
att få en uppdatering.
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Utvärdering av Tacophesten

Styrelsen tyckte att Tacophesten gick bra. Totalt var det ca 41 personer närvarande av ca 52 anmälda.
Vi fick feedback att maten var ojämnt kryddad. Vi hade 2,5 kg kyckling, vilket var alldeles för lite.
Tips till nästa Tacophest är att dubbla mängden. Även rödlöken tog slut fort. Några personer
saknade shots från D6, vilket hade missats. Tips tills nästa år är att boka en städvagn. Edvin anser
även att det bör vara strängare vid insläppet. Vi rekommenderar nästa styre att inte släppa in folk
innan, utan låta gästerna vänta utanför. Vi missade även att anteckna kvitton och rekommenderar
nästa års styrelse att placera kassören vid ingången för att ta betalt vid insläppet. Glöm inte heller
Tex-Mex bannern.
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Vidare planering & schemaläggning inför återöppnandet
av LUDD

Det som måste vara klart innan öppningen av T1 är att måla golvet i nya korridoren. Lokalen skall
även städas och möbleringen skall ställas i ordning. Plattformen skall även ha luckor framtill och
väggar på sidorna. Terminalerna skall ses över så kabeldragningen blir bättre.
Ytterligare saker som ska göras är att ställa i ordning kökshörnan och hänga upp rep vid plattformen
mot projektorn för att förhindra att det klättras på sofforna. En till IP-kamera ska sättas upp för
att täcka nya utgången.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 19:56.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Adam Sahlin, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson
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