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Protokoll fört vid Medlemsmöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-11-24, 18:32-19:10

Plats

A1545

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Hampus Frennemo
Sebastian Larsson
Rama Pallander
Adam Sahlin
Alexandra Lampinen
Fredrik Nordin
10 övriga medlemmar

1

Ordförande
Sekreterare
Medlem tillika justeringsperson
Medlem tillika justeringsperson
Kassör
Ledamot
Ledamot
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:32.

2

Formalia
1. Fastställande av dagordning
Medlemmarna beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.
2. Val av mötesordförande
Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Hampus Frennemo och Sebastian Larsson valdes till justeringspersoner.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
6. Mötets behöriga utlysande
Medlemsmötet förklaras behörigt.

Hampus Frennemo

Sebastian Larsson

Niklas Ulfvarson
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Rapport från styrelsen

Niklas Ulfvarson, sittande föreningsordförande, tar ordet. Sedan det senaste medlemsmötet har
LUDD anordnat Tacofest med 72 deltagare, hållt en LaTeX-föreläsning som uppskattats starkt av
deltagarna, åkt till Linköping och hämtat datordelar, samt möblerat om i serverhallen DH2.

4

Rapport från revisor

LUDD har för tillfället ingen sittande revisor.

5

Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014/2015

Pontus Ridderström, revisor verksamhetsåret 2014/2015, är ej närvarande, men har meddelat att anmärkningarna från föregående möte är åtgärdade och rekommenderar att styrelsen verksamhetsåret
2014/2015 beviljas ansvarsfrihet. Hampus Frennemo, kassör verksamhetsåret 2014/2015, presenterar
den korrigerade bokföringen, se bilaga 1.
Medlemmarna beslutade
att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen 2014/2015.

6

Behandling av propositioner

Inga inkomna propositioner.

7
7.1

Behandling av motioner
Uppföljning Motion om stadgeändring 1

På medlemsmötet 2015-10-19 bifölls en motion om stadgeändring, se bilaga 2, med ett tillagt yrkande, se bilaga 3. Förändringar av en av de berörda paragraferna kräver två medlemsmötens majoritet
för att träda i kraft, varför punkten tas upp igen.
Medlemmarna beslutade
att bifalla motionen om stadgeändring med det från föregående möte inkomna yrkandet.

8

Val av revisor verksamhetsåret 2015/2016

Föregående revisor för verksamhetsåret 2015/2016 har valt att avgå, varför en ny revisor måste
väljas. Johan Jatko nomineras, men godtar ej nomineringen. Patrik Hjelte nomineras, men godtar
ej nomineringen. Patrik Hjelte yrkar på att posten lämnas vakant och att ge styrelsen uppgiften att
tillsätta revisor. Niklas Ulfvarson informerar att detta skulle gå emot stadgarna då det inte framgår
att styrelsen får tillsätta en ny revisor vid avhopp. Diskussion utbryter om varför styrelsen inte får
tillsätta revisor vid avhopp. Mötet kommer fram till att det vore olämpligt om styrelsen fick tillsätta
den person som ska revidera föreningens ekonomi. Axel Sundbom föreslår att styrelsen valbereder
en ny revisor till ett nytt möte.
Medlemmarna beslutade

Hampus Frennemo

Sebastian Larsson

Niklas Ulfvarson
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att återremitera punkten Val av revisor verksamhetsåret 2015/2016 till nästa medlemsmöte och
ålägga styrelsen att valbereda kandidater till posten.

9
9.1

Övriga frågor
Hur stadgeändringar görs

En medlem frågar hur man kan ändra stadgarna så att valet av revisor blir enklare. Niklas Ulfvarson
svarar att om någon har ett förslag på en stadgeändring så kan denne skicka in en motion till styrelsen
inför nästa medlemsmöte.

9.2

Tacosås

Dan Wimble undrar om LUDD vill ha vad som är kvar av Burn Mk4. Niklas Ulfvarson svarar att
LUDD inte har något intresse av den överblivna tacosåsen.

10

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:10.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Hampus Frennemo, justeringsperson

Sebastian Larsson, justeringsperson

