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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-10-7, 12:02-12:33

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Kenneth Kullbrandt
Mikael Hedkvist
Sebastian Larsson

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:02.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Louise Sehlstedt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Axel Sundbom valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Kenneth Kullbrandt och Mikael Hedkvist valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Kenneth Kullbrandt

Mikael Hedkvist

Louise Sehlstedt
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Uppdatering 3D-skrivaren

Styrelsen har fått instruktioner rörande rengöring av skrivaren, Sebastian har beställt materiel för
städningen.

4

Uppdatering NCPC

NCPC gick bra, det fanns 9 anmälda lag varav 8 lag deltog. 3 Lag klarade 4 uppgifter och KTHs
Omogen Heap vann. Utvecklingsmiljöerna fungerade tyvärr undermåligt och måste ordnas upp till
nästa gång. Tim Danielsson har tagit bilder som kommer att skickas till styrelsen. Övningstävlingar
har hållits förut och föreslås som en möjlighet för att bättra resultaten. Bosch omber även styrelsen
att inte flytta läsken i maskinen.

5

Uppdatering Gruppfoto

En bild har tagits och redigerats, men inte skickats in.
Styrelsen beslutade
att Axel Sundbom ska skicka in bilden till kåren eller annan ansvarig.

6

Uppdatering Tacofesten

Styrelsen har fått kontakt med STUK och köttet beräknas gå på ungefär 800kr. Adam Sahlin har
tagit fram ett förslag på en affisch, men sombrerohunden saknas.
Styrelsen beslutade
att Adam Sahlin ska skicka in en bild till styrelsen där nedtagningsatum lagts till, men inga stora
förändringar.
att man inte ska behöva betala för att delta i eventet, utan endast om man vill äta.
att Kenneth Kullbrandt ska undersöka bokningen av lokalen och bekräfta att den är gjord.

7

Städdag

Lördagen den 11:e träffas styrelsen på LUDD för att städa. Sedan, klockan 19:00 träffas styrelsen
på O’Learys.

8

Johan Burström vill veta Årsmötets Datum

Louise Sehlstedt antar att mötet kommer ske sista veckan i läsperiod 3, men kan inte sätta ett
datum exakt nu. Styrelsen siktar på ett datum i början av mars.

9

Bristande Säkerhet

Vissa användares mappar dyker upp i /home-mappen på taurus och deras filer finns tillgängliga
publikt. Detta framgår inte för användarna och måste ordnas.

Kenneth Kullbrandt

Mikael Hedkvist

Louise Sehlstedt
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Styrelsen beslutade
att Sebastian Larsson ska konsultera rootgruppen för att försöka ordna upp problemet.

10

Städning i T1

Det verkar inte som att städarna städar i lokalen längre, det kan ha att göra med att de inte fått
reda på att LUDD är öppet.
Styrelsen beslutade
att Kenneth Kullbrandt och Mikael Hedkvist ska tala med dem samtidigt som de bokar städvagn
till tacofesten.

11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12

Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:33.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Kenneth Kullbrandt, justeringsperson

Mikael Hedkvist, justeringsperson

