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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-04-02, 14:15 - 15:26

Plats

T1

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
John Elfberg Larsson
Emil Kitti
Erik Viklund
Gustaf Elf
Adam Sahlin
Johan Jatko
Niklas Ulfvarsson
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Ordförande
Mötessekreterare tillika ledamot
Bosch tillika justeringsperson
Medlem tillika justeringsperson
Ledamot
Kassör
Huvudsystemadministratör
Revisor

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:15.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Emil Kitti och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Emil Kitti

Erik Viklund

Edvin Åkerfeldt
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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

Uppdateringar av pågående projekt
Dörrarna

Inget att uppdatera.

5.2
5.2.1

Lokalen
Luckor till plattformen

Det diskuterades om huruvida det ska köpas nytt material för den sista luckan. Planen är att
samtidigt hämta ut en palldragare från Biltema för att testa hur den är. Detta planeras att göras
den kommande helgen.
BGD har fått en nyckel för sin lucka, Ludds ordförande har också en nyckel utifall det behövs
tillgång av någon anledning.
Styrelsen beslutade
att köpa nytt material för den sista luckan.
5.2.2

Stege till plattformen

För tillfället, har lokalen en en större stege ovanpå en mindre stege som underlättar uppgång på
plattformen. Det har inkommit klagomål på hur det ser ut och åtkomsten upp på plattformen. Mötet
diskuterade olika lösningar.
En potentiell lösning är att ha lådor staplade på varandra som man kan kliva upp på. En nackdel för
denna lösning som togs upp är att lådorna kan tänkas inte hålla för några av de större medlemmarna.
Styrelsen tänkte på några olika designer för lådor.
En annan lösning som togs upp är att inköpa en ”bättre” stege.
Ännu en annan som togs upp är att bygga en trappa av något slag.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.
5.2.3

Common courtesy

Det togs upp att på sistone har det varit mycket skräp i lokalen, speciellt på plattformen. Mötet
var överens om att inte skräpa ned lokalen. Gustav tar på sig att göra en infolapp.

Emil Kitti

Erik Viklund

Edvin Åkerfeldt
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Bord och nytt material på plattformen

Edvin uttryckte oro över att det kan finnas risk att borden på plattformen kan välta över. Det
planeras att det ska sättas för en skiva någon gång i framtiden, men vid mötet ansågs det inte vara
en särskilt stor risk med att låta det vara.
Jakto tog upp att ha laminatgolv på alla studieytorna. Mötet såg positivt till detta då det skulle
snygga upp lokalen, men om huruvida det skulle låta för mycket på plattformen är osäkert. Styrelsen
tar på sig att räkna på det.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.
5.2.5

Städning

Det togs upp att plattformen var väldigt smutsig och ansågs behöva städas. Den gröna mattan har
blivit skitig, men den är ljuddämpande. Mötet ansåg att mattan kan vara en temporär lösning tills
vidare.
Styrelsen beslutade
att städa lokalen efter mötet.
5.2.6

Avskärming av lagringsyta

Det togs upp att lagringsytan under plattformen är helt öppen och att det ansågs vara en styggelse
för lokalen. Det togs upp att en lösning till detta är att sätta för någon form av textil. Edvin tog
på sig att titta på det.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.
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Beslut om köp av LED-strips

Emil Kitti sa att han kunde tänkas sälja 20 meter LED-strips för 300 kronor.
Styrelsen beslutade
att köpa 20 meter LED-strips för 300 kronor av Emil Kitti.
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Soptunnor

Det senaste årsmötet beslöt att inköpa soptunnor till lokalen.
En soptunna ska vara deligerad till pant. ”Kompost” soptunnorna är inte ämnade att vara för
kompost. Det är meningen att alla soptunnor ska kunna ha ”matrester” i dess förpackningar. Det
ansågs att Luddare inte är bra på att källsortera och därmed behövs plast, kartong och kompost
inte separeras.
Plast och pappförpackningar är det huvudsakliga som förbrukas i lokalen.
Det uppskattades att 6 eller 7 soptunnor ska kunna täcka både lokalen och serverhallen.
Styrelsen beslutade
att köpa in 6 stycken soptunnor och alternativt några klämmor för att hålla soppåsarna.
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#include LATEX-kurs

Nytt mejl inkom om Ludd hade intresse att hålla en LaTeX kurs. Ludd fick i detta möjligheten att
välja ett datum. Styrelsen var positiva till detta och skulle fråga Axel om eller när han har tid.

9

Märkesförsäljning 5/4

Mötet informerade att märkesförsäljningen 2017 hålls i Ljusgården, 16:30 den 5/4.
Priser för kvarvarande märken bestämdes till 10kr för alla 3 olika sorter av märken och till 10kr
styck per märke. Märkena köptes in för väldigt många år sedan och priset ansågs inte ha någon
särskild betydelse, men marknadsföringen har det.
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Möte med phösare 18/4

Det togs upp att phösarmötet ska hållas tisdagen 18/4, 18:30. Johan Jatko tog på sig att presentera
Ludd på mötet.
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11.1

Övriga ärenden
Programmeringsstuga

Johan Jatko uttryckte intresse att få igång programmeringsstugan igen. Adam Sahlin tog på sig
att göra en poster. Edvin tog på sig att efter mötet mejla de kursansvariga för 1:ornas och 2:ornas
datakurser. Mötet ansåg att Ludd ska hjälpa de som vill ha hjälp i dessa kurser på torsdagar från
ungefär 16:30 till ungefär 20:00. Tanken är att det ska vara som en sorts öppet hus. Mötet var
positiva till detta.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:26.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Emil Kitti, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

