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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-10-12, 18:32-19:18

Plats

T1

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Fredrik Nordin
Erik Viklund
Rama Pallander
Adam Sahlin

1

Ordförande
Sekreterare
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Adjungerad tillika justeringsperson
Kassör
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:32.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fredrik Nordin och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Viklund med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Fredrik Nordin

Erik Viklund

Niklas Ulfvarson

Luleå Universitets Datorförening

3

Styrelsemöte 2015-10-12

2(3)

Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkten Grafikkort MP5 läggs till.
Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen med ändringen.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Backup server

Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan till nästa möte.

4.2

Linköpingsfrakt

Emil Svensson som erbjudit sig att köra har möjlighet först efter tenta-p.
Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan till nästa möte.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
NCPC

NCPC gick av stapeln lördagen den 10:e november. Eventet var framgångsrikt och det var 6 lag som
var med och tävlade för LTUs räkning. Det vinnande laget och de som kommer att representera
LTU i tävlingen i Linköping är /etc/inte.d.

5.2

Öppet hus

Eventet var framgångsrikt. Ludd stod tillsammans med SRT i E-torget och berättade om vår verksamhet för besökarna under dagen. I och med eventet har Ludd tillgått en snygg roll-up poster tack
vare SRT som kan användas av föreningen under framtida event.

5.3

Tacofest

Inga uppdateringar angående tacofesten.

5.4

Hackaton

Inga uppdateringar angående Hackaton.

5.5

Medlemsmöte

Idag är sista dagen för motioner att lämnas in. Niklas har lämnat 3 motioner.

Fredrik Nordin

Erik Viklund

Niklas Ulfvarson
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Vask till T1

Det har kommit styrelsen tillkänna att Datasektionen har en vask som de vill bli av med, dock kan
även D6 vara intresserade av denna. För övrigt angående ommöblering av lokalen uppmuntras alla
styrelsemedlemmar att ta fram ett konkret förslag till medlemsmötet.

7

Grafikkort MP5

Kenneth Kullbrandt har lånat ut sitt grafikkort till MP5. Om Ludd önskar behålla grafikkortet vill
Kenneth sälja det till föreningen för en summa på 1200 kr. Frågan ställs om Ludd ska köpa av
Kenneth grafikkortet för den föreslagna summan eller fortsätta att låna det tills Kenneth väljer att
ta tillbaks det.
Styrelsen beslutade
att avvakta tills man har bättre koll på den ekonomiska situationen under året.

8
8.1

Övriga frågor
Kaffemaskin

Det har kommit styrelsen tillkänna att medlemmar anser att vattnet i kaffemaskinen är för kallt.
Frågan ställs om något kan göras åt detta. Efter en kort diskussion kommer mötet fram till vattnet
är tillräckligt varmt för majoritetens smak.

8.2

Lister på whiteboardvägg

Fredrik meddelar att det finns förfrågan om att lister för att förvara pennor på skall installeras
under whiteboardväggen. Styrelsen har mottagit meddelandet.

9

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:18.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Fredrik Nordin, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

