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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-09-25, 18:03 - 19:05

Plats

T1

Närvarande

August Eriksson
Jens Lindholm
Anton Johansson
Edvin Åkerström
Frida Mikkelä
Fredrik Pettersson
Emil Kitti
Lisa Jonsson

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Vice Ordförande
Kassör
Huvudsystemansvarig
Valberedning

Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:03.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
August Eriksson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Anton Johansson och Edvin Åkerström valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Anton Johansson

Edvin Åkerström

August Eriksson
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Inköp av stativ för VR

Behovet av stativ bedöms inte vara signifikant nog för att rättfärdiga inköp.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
LEDs i korridor

Exakt vilka nätaggregat och modeller på LEDs som ska köpas in har inte bestämts. Anton bestäms
vara ansvarig för inköp.

5.2

LED-skylt

LED-skylten utanför LUDD hade rivits ner under Valvets fest under fredagen den 21:a september.
Den behöver limmas iordning innan den kan hängas upp igen.

5.3

Design av banner till LUDD

Fredrik har skissat upp ett antal exempeldesigner. Mötet diskuterar fortsatt utveckling på dessa
designer. Fredrik tar på sig att färdigutveckla ett koncept till nästa styrelsemöte.

5.4

Ny statisk webbsida

Emil och Fredrik informerar mötet om att de kan ha någon mer konkret idé tills nästa möte.

5.5

Design av LUDD-tröjor

Edvin har inte tagit fram några designförslag, Lisa tar på sig att färdigställa en design om hon får
en grunddesign senare. Huvtröjor med dragkedja bedöms vara den modell som skulle uppskattas
mest av eventuella medlemmar.

5.6
5.6.1

Övriga projekt
Koldioxidsensor

Ingen koldioxidsensor har köpts in, detta skall göras innan dagens slut.

Anton Johansson

Edvin Åkerström

August Eriksson
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Planering inför CCLan

Vem som bör vara on-site ansvarig för CCLan 2019 diskuteras. TAFS i Skellefteå var medverkande
under CCLan 2018 och har kontaktats, universitet i Umeå och Piteå har också kontaktats och
verkar intresserade. Eventuell expandering till fler universitet och föreningar diskuteras och det anses
kunna orsaka organisationsproblem, för att motverka dessa problem föreslås det att tidsplaner och
hierarkier skall bli striktare. Jens tar preliminärt på sig positionen som CCLan ansvarig.

7

Medlemsmöte

Första medlemsmötet bestäms preliminärt hållas 18:e oktober, den senast möjliga torsdagen innan
tentaperioden.

8

Övriga frågor

8.1

Tacophesten

Planering inför Tacophesten bedöms börja snarast då helger kommer börja bli uppbokade inom kort
och specifika medverkande behöver kontaktas i förväg. Preliminärt sätts datum kring månadsskiftet
november-december.
• Frida tar på sig ansvaret att kontakta Jonas blondieSundén.
• August tar på sig ansvaret att boka A-torget på ett lämpligt datum.
• Fredrik tar på sig ansvaret att kontakta D6.

9

Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:05.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Anton Johansson, justeringsperson

Edvin Åkerström, justeringsperson

