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Tidpunkt
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Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Mikael Hedkvist
Sebastian Larsson
Hampus Frennemo

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:10.
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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
Mikael Hedkvist och Sebastian Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Mikael Hedkvist

Sebastian Larsson

Louise Sehlstedt
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Uppdatering Stormöte

En ny styrelse har föreslagits av valberedningen, revisorns berättelse är skriven, Axels protokoll har
gått långsamt på grund av fysik.
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LANgruppens Struktur

Det är svårt att sätta någon ansvarig i LANgruppen då de anser sin hierarki vara plan. Deras budget
är nu spräckt med 400kr, intäkterna täckte inte utgifterna utan gick 50kr back. Utgifter finns även
som inte är representerade, exempelvis öl för hyra. Ett förslag finns att en representant ska väljas
för LANgruppen som då kommer till styrelsemöten, som root var innan och bosch är nu.
Styrelsen beslutade
att föreslå LANgruppen att ändra hierarki.
att föreslå att alla LANgruppens inköp måste gå genom styrelsen.
att föreslå LANgruppen att bli en studiecirkel, cirkelledaren blir sammankallande.
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Övriga frågor

5.1. Ny switch
Sebastian har fått tag på en ny, fin 24-portar gigabitswitch för 500kr, eftersom att LC-net behöver
en ny switch kommer den att köpas in av root.
5.2. Skrivaren
Skrivaren fungerar nu att skriva ut på.
5.3. Kortsystemet
En till pin verkar ha gått sönder på processorn, men det nya kortsystemet är snart klart. Alla dörrar
kommer sedan att gå därigenom.
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Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:37.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Sebastian Larsson, justeringsperson

