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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-11-06, 18:04 - 19:33

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Erik Viklund
Emil Kitti
Johan Jatko
Jens Lindholm

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Root
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:04.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Gustaf Elf valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Erik Viklund och Emil Kitti valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Erik Viklund

Emil Kitti

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut med tillägget av punkten Langruppsprat och ta bort
punkten Klädhängare.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Trappa

Edvin Åkerfeldt var inte närvarande, så inget att uppdatera.

5.2

Profilering

Inget att uppdatera.

5.3

Testplantor

Jens har ännu inte planterat skotten.
Mötet observerade att spathiphyllumen kan behöva näring. Gustaf ska titta på näringstillskott.

6
6.1

Tacophesten
Inköp av råvaror

Emil ska åka iväg under veckan och köpa det som behövs.
Det var cirka 60 personer som anmält sig när mötet tittade.
Mötet diskuterar olika inköpslistor och mängder av vad som ska köpas in. Styrelsen var överens
om att öka mängden av matvaror som ska inköpas. Den uppdaterade inköpslistan finns på styrelse
afs:en.

6.2

Organisering

Mötet diskuterar hur ledamöterna och styrelsen ska gå tillväga gällande förberedelse av matvaror.
Styrelsen anser sig förberedda inför festen.

7

Langruppsprat

Inför langruppsmötet imorgon, 7:e novemeber, diskuterade mötet vad som skulle tas upp.
Skellefteås undersektion TAFS kom med ett förslag på mejl att hålla ett gemensamt LAN mellan
campusen den 16-18 februari. Styrelsen såg mycket positivt till förslaget.

Erik Viklund

Emil Kitti

Gustaf Elf
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Johan Jatko anländer till mötet 19:04.
Namnbytet från LuddLAN till LuddHACK är inte oﬃciellt och ska tas upp på langruppsmötet.

8
8.1

Övriga frågor
Diskussion om kurser

Johan tog upp att LUDD borde vara ute och marknadsföra LATEX-kursen redan nu samt hålla i
fler kurser. Gällande marknadsföring är styrelsen överens om att det ska börjas marknadsföras för
LATEX-kursen.
Fler kurser utöver de gamla vanliga (git och LATEX) ska hållas i.

8.2

SOS Alarm Hackaton

John fick höra att SOS Alarm ska hålla i ett hackaton i Stockholm och undrar om det är något som
ska marknadsföras via Ludd. Styrelsen såg neutral angående det.

8.3

Mejlforwarding

Gustaf tog upp att han inte tror att de flesta nya medlemmar forwardar sina mejl de får till LUDD.
John frågade Johan om det var möjligt att automatiskt för nya medlemmar få LUDDmejl vidarebefodrade till deras studentmejl. Han tror det är möjligt att göra och ska fråga sina medrötter.

8.4

Upprensning av AFS:en

Emil rensade upp i styrelse AFS:en under mötet så att det inte är lika mycket kaos.

9

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:33.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Emil Kitti, justeringsperson

