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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-08-14, 12:08-13:17

Plats

T1

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Adam Shalin
Johan Jatko
Niklas Ulfvarson

1

Ordförande
Mötessekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör
Huvudsystemadministratör
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 12:08.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Marcus Lund valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Gustaf Elf och John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Niklas Ulfvarsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Gustaf Elf

John Elfberg Larsson

Edvin Åkerfeldt
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5

Uppdateringar av pågående projekt

Inget att tillägga.

6

Status gällande T1

Ombyggnationen i T1 går framåt och det är 3 dagar exklusive idag innan lokalen ska vara klar för
besök. Det som är kvar är det kosmetiska och att ställa i ordning medlemsutrymmet. Budgeten som
är kvar är ca 6000-8000 kr enligt Johan Jatko. Jatko säger att vi ska kolla på armaturer, kabelstegar
och elkablar till lokalen. En elektriker behövs för att dra kablar i serverhallen.

7

Varuautomat

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till efter nolle-p.

8

Bromärke

Niklas tar upp idén om ett bromärke till Ludd. Styrelsen är positiv, men väljer att prioritera lokalen
i första hand då det bara är ett par dagar kvar innan lokalen ska vara öppnad.

9

Nolle-p

Sektionsdagen är på fredag då vi får vårat första besök av nollorna. Tills dess måste lokalen vara
klar. Under tiderna 13-16 ska vi ha en kort introduktion och visning av lokalen. Niklas Ulfvarson
föreslår en tävling till rundvandringen. Styrelsen ser positivt på detta och ska arbeta fram en tävling
till fredagen.
På datasittningen gör Marcus, Edvin och Adam ett gyckel för nollorna.
På söndagen är det öppet hus då nollorna kan komma till T1 för medlemsskap. Vi bjuder på
saft och våfflor och håller Luddolympiaden. Senare på kvällen anordnar vi, tillsammans med BGD,
en spelkväll för nollorna.
Måndagens agenda är nollemässan där Ludd ska ha representanter och möta flera nollor. Styrelsen
kommer ha ett bord och ett rack för att väcka uppmärksamhet hos nollorna. Ludd ska även sälja
märken under mässan.

Gustaf Elf

John Elfberg Larsson

Edvin Åkerfeldt
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Övriga frågor

10.1. Utlägg av ombyggnation
Johan Jatko vill prata med SRT gällande utläggen för lokalombyggnationerna i förhoppning om att
få tillbaka pengar för ombyggnationen. Jatko kontaktar Jonny Johansson.

11

Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 13:17.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Gustaf Elf, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson

