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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-09-04, 12:00-12:18

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Mikael Hedkvist
Sebastian Larsson
Hampus Frennemo
Kenneth Kullbrandt

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Kassör
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:00.

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
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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Val av ny BOSCH

Den tidigare ansvarige för bosch har valt att stiga av, Louise Sehlstedt föreslår valet av Niklas Fuks
som ny ansvarig för bosch.
Styrelsen beslutade
att Niklas Fuks blir ny ansvarig för BOSCH.

4

Stormöte

Ludd bör snart hålla ett stormöte, Louise Sehlstedt föreslår onsdagen 24 september, klockan 18:00.
Styrelsen beslutade
att en kallelse till stormöte, under onsdagen den 24 september ska skickas ut.

5

NCPC 2014

LUDD har blivit tillfrågade att anordna NCPC i år igen.
Styrelsen beslutade
att Mikael Hedkvist ska diskutera sponsring med institutionen för system och rymdteknik.

6

Säkringar

Säkringar i den yttre väggen har gått och måste bytas.
Styrelsen beslutade
att de ska bytas av Sebastian Larsson.

7

Informationskanalerna

LUDDs informationskanaler på Google Plus och Facebook måste uppdateras.
Styrelsen beslutade
att Mikael Hedkvist och Kenneth Kullbrandt ska uppdatera dem omgående.

8

Kaffepulver till Kaffemaskinen

Det saknas pulver till kaffemaskinen, styrelsen föreslår att bosch införskaffar mer kaffepulver med
hjälp av LUDDs budget.
Styrelsen beslutade
att Axel Sundbom ska tala med ansvarig för bosch om inköp.

Mikael Hedkvist

Sebastian Larsson

Louise Sehlstedt
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Payson

För att kunna ta emot anmälningsavgifter från LUDDlan vill styrelsen öppna ett konto hos Payson.
Hampus Frennemo har försökt genomföra detta utan resultat, istället har Louise Sehlstedt öppnat
ett konto.

10

LUDDHack

Medlemsförslag har kommit in om att anordna luddhack som en slags komplettering till programmeringsstugan. Tanken är att medlemmar ska skicka in förslag på projekt man vill genomföra och
LUDD tillhandahåller stöd i form av lokal och eventuellt utrustning. Styrelsen föreslår att även
XP-el kan vara intresserade av detta.

11

3D-skrivaren

Peter Parnes har lånat skrivaren och återbetalar LUDD genom att köpa ny vätska. Något som
upptäcktes under lånet var att locket måste flyttas till kanten för att skrivaren ska märka att locket
är stängt.

12

Förberedelser inför .DLL

En PR-ansvarig för PR-arbetsgruppen behövs och folk måste uppmärksammas om detta.
Styrelsen beslutade
att frågan lämnas till LAN-gruppen.

13

Tacofesten

Tacofesten sköts av tradition för det mesta av ledamöter, förslag läggs om att skjuta upp frågan om
datum.
Styrelsen beslutade
att ledamöterna åtar sig att ta hand om tacofesten.

14

Hyra ut skåp ur BOSCH

Förslag har kommit från medlemmar att hyra ut skåp i BOSCH.
Styrelsen beslutade
att frågan ska skjutas upp tillsvidare.

15

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mikael Hedkvist

Sebastian Larsson

Louise Sehlstedt
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Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:18.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Sebastian Larsson, justeringsperson
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