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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2012-10-03, 12:20 - 13:26

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Emil Tylén
Sebastian Larsson
Harald Andersson
Johan Burström
Pontus Ridderström
Erik Hellström

1

adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:20.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Sebastian Larsson och Harald Andersson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Erik Hellström adjungerades.
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Planering LUDDLAN7 /StorLANet

Punkten bordläggs till nästa möte då Datasektionens styrelse, som önskat vara närvarande, inte
diskuterat frågan internt ännu.
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Uppföljning städning

Efter att ha avstämt med Andreas Nilsson skall Emil Tylén författa ett brev till Jonny Johansson
vid SRT för att visa LUDDs intresse för att göra reklam för sig.
Frågan tas upp igen huruvida en källsorteringsmöbel i T1 är en bra idé. Andreas Nilsson har informerat om att möjligheten finns för SRT att även sponsra inköp av en större källsorteringsmöbel
än den som tillhandahålls av Akademiska Hus.
Styrelsen beslutade
att Pontus Ridderström skall undersöka vilka alternativa källsorteringsmöbler som finns att tillgå.
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Programmeringstävling

För närvarande är endast två lag anmälda till tävlingen. Magnus frågar om förberedelser inför
tävlingen, Sebastian säger att eftersom tävlingen hålls i samma lokal som LUDDLAN5 så är det
enda som behöver göras att öppna portar i brandväggen för att tillåta deltagarna åtkomst till
tävlingssidan. Kabel är redan dragen.
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Planering LUDDLAN6

6.1. Positioner från styrelsen
Några personer i styrelsen behöver ingå i LAN-gruppen. Magnus och Sebastian anser att de bör
ingå i gruppen då de redan är involverade.
6.2. Ansvarig för tillsättning av LAN-grupp
Ett sätt behövs att värva folk till LAN-gruppen. Johan tycker att sittande i styrelsen skall nominera
medlemmar till gruppen. Emil anser att en intresselista är en bättre idé.
6.3. Avstämning LAN-systemet
Magnus informerar om det Web-baserade LAN-systemets status. Systemet är så gott som klart,
endast småbuggar återstår att fixa. Efter att detta är gjort skall Magnus undersöka om någon
funktionalitet som inte är implementerad önskas av folk på bl.a. Facebook och Google+.
6.4. Pris för LANet/Värdemängd Snacksbiljett
För att betala för ökade omkostnader för LANet behöver priset justeras. Valet står mellan att öka
priset för biljetten eller att hålla kvar det på samma nivå och att sänka snacksbiljettens värde.
Styrelsen är eniga om att ett högre pris skulle leda till färre anmälningar och beslutar att sänka
snacksbiljettvärdet.
Styrelsen beslutade
att Magnus och Sebastian skall ingå i LAN-gruppen.
att LAN-gruppen skall ta intresseanmälan från medlemmar som vill hjälpa till.
att priset på LAN-biljetter hålls kvar på 50:-, men att snacksbiljettvärdet sänks till 35:-.
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Inköp av stickers/tröjor

Många förfrågningar har kommit från nya medlemmar att få köpa LUDDstickers och T-shirts.
LUDDs reserver av dessa är dock låga och fler behöver införskaffas.
Det som behöver införskaffas är:
T-shirts, blå i storlek M och L
Vita stickers (Vicke Virus-motiv)
Fler förfrågningar har kommit in angående stickers, varför dessa bör införskaffas snarast.
Diskussion pågår angående mängden stickers som skall köpas in, inget beslut nås dock. Viktigt är
att mängden ska vara stor nog för att ge en billigare beställning.
Förslag kommer in om ny design på T-shirts, med en ny version av logotypen samt sloganen "IN
ASCII WE TRUST". Styrelsen beslutar att denna design inte skall tas fram omedelbart, utan att
den gamla designen ska användas på nästkommande beställningar medans den nya arbetas fram.
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Avloppet

Avloppet i T1 är avstängt, men medlemmar häller vätskor i det i alla fall. Emil har pratat med
Akademiska Hus som säger att en nyckel ska finnas i lokalen, men efter en genomsökning återfinns
ingen. Andreas Nilsson har sagt att han ska försöka få tag på en nyckel.
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Kaffemaskinen

LUDDs kaffemaskin är trasig, och irritation och sömnighet breder ut sig bland medlemmarna. Ett
förslag kommer in att be XP-el att reparera maskinen. I gengäld kan XP-el få en server av LUDD.
Tydligen behöver XP-el en server för att köra sitt kortsystem på, och LUDD har några till övers.
Styrelsen beslutade
att Sebastian ska maila XP-el-styret angående erbjudandet.
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Övriga frågor

10.1. Eventuell extra lokal
I samband med renoveringen av D-huset kan LUDD behöva evakuera DH1. Överläggningar med
Fredrik Bengtsson och Andreas Nilsson har uppdagat att förrådet A1024 (mellan Fällan och V
UNDERCETRALen) står tomt. Denna lokal, som ligger så gott som vägg i vägg med LUDD, skulle
vara en ypperlig plats att förvara saker under renoveringen, samt möjligtvis att flytta DH2 till på
längre sikt. Om en förfrågan om att få tillgång till lokalen skickas till Teknologkåren ökar chanserna
för att det ska ske. Institutionen för System- och Rymdteknik har redan lovat att stå på LUDDs
sida i frågan.
Styrelsen beslutade
att Magnus skickar en karta som visar vart A1024 ligger till TKL tillsammans med en förfrågan
om att föreslå att LUDD får tillgång till lokalen.
10.2. Skyddsrumsskåp
Emil har visat Andreas Nilsson de tomma skåpen i T1 som enligt ansvarig skall innehålla nödutrustning för att ställa i ordning skyddsrummet. Nilsson har lovat att tala med ansvarig om det för att
utreda.
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10.3. Maillistor för sektioner
Johan anser att alla sektioner på Universitetet skall kunna sätta upp maillistor i stil med TKLs för
att enkelt kunna hålla kontakt med sina medlemmar. I gengäld skulle LUDD kunna få en plats i
utskicken för att få göra reklam för sig.
Styrelsen anmärker att möjligheten redan finns i systemet.
10.4. Uppdatering Kortsystemet
En leverans med komponenter som möjliggör vidarebyggnad på systemet väntas nästa vecka. Därefter
skall koden optimeras.
10.5. Småkurser
Gitkursen med Anders Engström kommer att hållas i år igen, en LATEX-kurs som tar upp mer saker
på djupet än D0015E är en intressant idé.
10.6. Uppdatering Tacofesten
Gelbe är bokad.
Harald informerar om att reglerna blivit striktare vad gäller fester. Alla som kommer måste vara
uppskrivna på anmälningslistan, dessutom gäller att alla måste vara studenter. Inträdespris kommer
att bestämmas efter att prisuppgifter fåtts från STUK vad gäller matkostnader.
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Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 13:26.

Emil Tylén, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Sebastian Larsson, justeringsperson

Harald Andersson, justeringsperson

