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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-04-09, 18:16 - 20:11

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Anton Johansson
Mikael Hedkvist
Emil Kitti
Edvin Åkerfeldt
Jens Lindholm
Erik Viklund
Edvin Åkerström
August Eriksson
Fredrik Petterson
Johan Rodahl Holmgren
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Ordförande
Sekreterare
Medlem tillika justeringsperson
Medlem tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Kassör
Ledamot
Ledamot
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:16.
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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
Anton Johansson och Mikael Hedkvist valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Anton Johansson

Mikael Hedkvist

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats med tillägget av punkten “Kaﬀemaskin” innan övriga frågor.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.
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Utvärdering av workshop

Även fast eventet inte annonserades i tid kom det 12 personer (inklusive närvarande styrelsemedlemmar).
Edvin sammanfattar kort det som workshoppen kom fram till. Mötet diskuterar de viktigaste punkterna.
Styrelsen utser ledamoten Jens Lindholm till informationsstrateg för styrelsen. Han är därmed ansvarig för att LUDD går ut i tid med exempelvis mejlutskick och Facebookevent.
Mötet diskuterar vem som kan tänka sig göra en oﬃciell logotyp för LUDD. Edvin tog på sig att
göra en preliminär design och presentera den för styrelsen.
Emil Kitti har gjort ett repo för styret där de kan ha sina issues.
John nämnde att medlem Adam Sahlin var missnöjd med att inget utskick hade gjorts. Inget mejlutskick, facebook-event eller på något annat sätt annonserades eventet. Facebookeventet kom inte ut
på grund av missförstånd mellan ledamöterna, vem som skulle göra det samt bristande information.
En lösning skulle vara att ha EN ansvarig för Facebook.
Inget mejltutskick gjordes på grund av att Gustaf Elf blev sjuk och att det vart oklart med lokalen
på grund av att workshoplokalen inte var tillgänglig. Gustaf ansåg att en anledning var att det var
för lång tid mellan möten i styrelsen. En lösning skulle vara att den som är eventansvarig bokar
lokal så fort som möjligt för att förhindra förvirring.
Ett per capsulam beslut togs under workshoppen där styrelsen beslutade att avsätta 800 kronor till
inköp av pizzor för de närvarande. Totala utgiften var på 825 kronor. Styelsen anser det rimligt att
överskrida med 25 kronor.
Gustaf tog upp om man ska ha ännu en workshop som faktiskt marknadsförs ordentligt för att göra
medlemmarna nöjda. Denna workshop skulle då vara en utvärdering av den föregående workshoppen
samt eventuella tillägg som medlemmar har. Mötet diskuterar när denna workshop ska vara.
Styrelsen beslutade
att hålla en ny marknadsföringsworkshop den 19/4, kl 18:00 i A3024.
Jens tog på sig ansvaret att göra eventet på Facebook. Fredrik Pettersson och Frida Mikkelä tog på
sig ansvaret för att hålla i eventet. Edvin Åkerfeldt tog på sig att boka lokal.
Styrelsen beslutade
att inte ha våﬄor under mötet.
Mötet kom fram till att det ska serveras fika.

Anton Johansson

Mikael Hedkvist

Gustaf Elf
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Uppdateringar av pågående projekt

6.1

Profilering

Mikael tog upp att punkten ‘Profilering’ en gång hade ett annat mål: att LUDD inte är en spelförening. Han påpekar att folk fortfarande förknippar LUDD som en spelförening trots de steg som
styrelsen tagit för att inte bli det.
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Framtida kurser

Mötet diskuterar eventuella framtida kurser.
• Rapportskrivningskurs under/efter Nolle-P. Hur gör man en rapport på universitet?
• Emil tog upp att LUDD borde ha en kurs i installation av Linux-kurs under LP1.
• Fredrik nämnde att man kan utöka git-kursen med en laboration.
• Mikael frågade John och Fredrik om de var intresserade att hålla i en hårdvarunätverkskurs
som utbyggnad på datorkommunikationskursen. De ville inte hålla i en sådan kurs.
• John tog upp att Emil Tylén har tidigare år uttryckt intressen i att hålla i en RegEx-kurs.
John tog på sig att kontakta Emil Tylén angående om han kan tänkas hålla en RegEx-kurs
under LP4.
• John nämnde även att Marcus Lund har nämnt att han kan hålla i Datasäkerhetskurs. Marcus
tillfrågades och han svarade med att om han har tid så kan han hålla i en sån kurs.
• August föreslog en introduktionskurs till hur man sätter upp en server på LUDD. Emil uttryckte att det borde göras när VMsen väl kommer upp.
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Kaﬀemaskinen

En O-ring i kaﬀemaskinen har gått sönder så vatten läcker ut. Jens tog upp om det finns intresse
att köpa en ny kaﬀemaskin då den som LUDD har nu är gammal och kommer troligtvis behöva
repareras i all oändlighet.
Diskussion utbröt kring om huruvida LUDD ska skaﬀa in en ny kaﬀemaskin.
Erik tog upp att nuvarande maskin kan vara en hälsorisk. Mötet anser att det bör inköpas en ny
kaﬀemaskin. Gustaf tog upp om man ska göra ett formulär som skickas till medlemmarna för att
undersöka vad medlemmarna vill ha i en kaﬀemaskin.
Medlem, Johan Rodahl Holmgrem, kommer förbi mötet och nämner att hans mor arbetar med
kontorsinredning.
Erik nämner att LUDD:s bryggare är spårlöst borta. Erik kan tänkas låna ut sin perkulator till
LUDD som en temporär lösning.
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9.1

Övriga frågor
Hörnsoﬀan

Mikael tog upp att hörnsoﬀan är dålig.

Anton Johansson

Mikael Hedkvist

Gustaf Elf
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:11.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Anton Johansson, justeringsperson

Mikael Hedkvist, justeringsperson
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