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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-05-14, 14:13 - 14:39

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf Andersson
Marcus Lund
Jens Lindholm
Erik Viklund
Johan Jatko
Edvin Åkerfeldt
Emil Kitti
John Elfberg Larsson

1

Ledamot tillika mötesordförande
Sekreterare
Adjungerad tillika justerare
Adjungerad tillika justerare
Huvudsystemansvarig
Ordförande
Adjungerad
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf Andersson förklarade mötet öppnat 14:13.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Gustaf Elf Andersson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Marcus Lund valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Jens Lindholm och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Jens Lindholm, Emil Kitti och Erik Viklund med närvarorätt, yttranderätt,
förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Jens Lindholm

Erik Viklund

Gustaf Elf Andersson
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Pågående projekt
Luckor till plattformen

Gustaf frågade om den sista luckan till plattformen. Edvin sa att luckan är på gång och bör vara
klar innan måndag.

5.2

LED i katakomberna utanför T1

Det diskuteras att flytta vår nuvarande LED som hänger ovanför plattformen ut till korridoren.
Kitti och Jatko ska efter mötet flytta ut LED dioderna ut till katakomberna.

5.3

Lösning av kontoller till projektorn

Edvin sa att han håller på att bygga en IR kontroller för att ersätta den befintliga kontrollern till
projektorn, som idag fungerar dåligt. Jatko meddelade att det finns ett protokoll i förstärkaren som
kan starta projektorn, men det kräver en raspberry pi. Edvin ska kolla på detta.

6
6.1

Övriga ärenden
Överlämningar

Edvin frågade hur överlämningarna går. Svaret från samtliga var att överlämningarna går bra.

6.2

Edison

Edison skriver dubbelt och Erik Viklund har kollat upp det. Han sa att det troligen är något fel
med skrivtrumman. Lösning för detta kommer att undersökas.

6.3

Kall och varmsida i serverhallen

Rootgruppen informerade att dom vill bygga vägg i serverhallen. Anlednigen är att få en riktig
kall/varm-sida och att förbereda för Facebook racken som kommer senare i år. Det skulle kosta ca
5000 SEK. Bygget skulle i så fall planeras att ske under sommaruppehållet.

Jens Lindholm

Erik Viklund

Gustaf Elf Andersson

Luleå Universitets Datorförening

6.4

Styrelsemöte 2017-05-14

3(3)

Laminat i T1

Det diskuterades hur mycket golv som ska köpas in till de olika ytorna i T1. Styrelsen vill först testa
att lägga golv på plattformen för att se hur golvet skulle bli. Rootgruppen skall skriva en proposition
till medlemsmötet om att köpa in laminat till plattformen.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf Andersson förklarade mötet avslutat 14:39.

Marcus Lund, mötessekreterare

Gustaf Elf Andersson, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

