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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening
Tidpunkt

2014-02-19, 12:03-13:01

Plats

T1

Närvarande

Pontus Ridderström
Emil Tylén
Fredrik Nordin
Sebastian Larsson
Robin Pekkari
Louise Sehlstedt
Robin Bond

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Huvudystemansvarig
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Pontus Ridderström förklarade mötet öppnat 12:03.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande Pontus Ridderström valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Louise Sehlstedt och Robin Pekkari
valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen adjungerar Robin Bond.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Byta lösenord på kassaskåpet

Fredrik har avsatt en tid för att byta koden.

4

Inköp av projektorlampa och toner

Inköp ska ske snart.

5

Struktur kurser

Pontus föreslår en struktur på kurser som kan komma att hållas på Ludd i framtiden.
Förslaget är att hålla eventuella kurser på söndagar.
Frågan går till röstning.
Resultat:
• Ja: 1
• Nej: 4

De som röstar nej argumenterar att det är lättare både för föreningen och för föreläsarna om de
bokas in när de är tillgängliga.
Styrelsen beslutade
att behålla nuvarande kursstruktur, men
att längre kurser kan planeras ytterligare.

6

Planerade kurser
6.1. git

Emil kollar med Anders Engström innan nästa vecka.

6.2. NodeJS
Robin väntar fortfarande på svar av föreläsaren.

6.3. LaTeX
Fredrik kan hålla kursen om ingen annan kan.
Intressenivån bör kollas, både bland föreläsare och studenter.

6.4. CAD
Det hade varit bra med en CAD-kurs när 3D-skrivaren kommer. Styrelsen hör efter om folk som är
villiga att hålla i föreläsningar.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Protokoll

Styrelsen påpekar att Emils protokollskrivande har gått långsamt och att det finns en relativt stor
backlog.
Emil jobbar för närvarande på ett program som förenkar renskrivandet av protokoll, vilket kommer
att göra processen mycket snabbare.

8

Öppen dörr under lunch

Pontus föreslår att den stora dörren till T1 (alltså karmen) kan hållas öppen under lunchtimmen
då någon från styrelsen är närvarande, eftersom detta skulle ge en mer välkomnande atmosfär och
få intresserade studenter som går förbi att undersöka vad Ludd är för något.
Styrelsen beslutade
att detta är en bra idé.

9

Överlämning

Eftersom NUCCC blivit inställt beslutar styrelsen att lägga pengarna som skulle gått till resan på
överlämningen till nästa styrelse istället.

10

Kalla till årsmöte

Kallelsen bör skickas snarast. Valberedningen har börjat leta folk till nya styrelsen.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Data30

Under Data 30 år förväntas Ludd hålla i ”Luddolympiaden”, på lördagen innan sittningen. Eftersom
folk ofta vill snygga till sig inför sittningen är det viktigt att olympiaden inte drar ut på tiden.
Idéer till grenar:
• Kontorstolsrace (1 varv, microland till microland)
• Klicka snabbast med mus
• Kast med litet nätagg
• Skriv A-Ö snabbast på ett QWERTY-tangentbord
• Bygg dator-triathlon (kanske med en hinderbana?)
• Ultimate waffle
• Frågesport
• Wikirace

Styrelsen tycker idéerna är för bra för att besluta nu.
Styrelsen beslutade
att diskussionen fortsätter på nästa möte.
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Övriga frågor

12.1. Nya säkringar
Efter att en propp gått uppmärksammas att mängden färska säkringar är låg.
Sebastian påpekar att Akademiska Hus vanligtvis håller i sådant, varför inget beslut om inköp görs.
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Mötets högtidliga avslutande

Pontus Ridderström förklarade mötet avslutat 13:01.

Emil Tylén, mötessekreterare

Pontus Ridderström, mötesordförande

Louise Sehlstedt, justeringsperson

Robin Pekkari, justeringsperson

