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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-11-30, 18:24-19:23

Plats

T1

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Alexandra Lampinen
Rama Pallander
Fredrik Nordin
Erik Viklund
Gustaf Elf
Johan Jatko

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:24.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Alexandra Lampinen och Rama Pallander valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Viklund, Gustaf Elf, och Johan Jatko med närvarorätt, yttranderätt,
förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Alexandra Lampinen

Rama Pallander

Niklas Ulfvarson

Luleå Universitets Datorförening

3

Styrelsemöte 2015-11-30

2(3)

Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkterna Utvärdering av snapssamarbete och Skrivaren läggs
till.
Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen med ändringen.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Brandsläckare

Akademiska Hus kommer ej att tillhandahålla brandsläckare. Pris är ej ännu undersökt.

5.2

Hackaton

Eventet går av stapeln till helgen. Ytterligare information ska gå ut via LUDDs informationskanaler.
Lokalen ska beredas inför eventet. Det diskuteras vilka utmaningar föreningen ska tillhandahålla
deltagarna. Projektet Är det någon på LUDD? föreslås som utmaning. 3D skrivaren fungerar ej för
tillfället. Niklas tar på sig att försöka åtgärda det innan helgen. Diskussion utbryter om det ska
hållas någon form av tävling med pris under eventet. Det diskuteras även om föreningen ska bjuda
på tilltugg.
Styrelsen beslutade
att avsätta en summa på 1000 kr från budgetposten Kurser och läger till Hackaton.

6

Utvärdering av snapssamarbete

Niklas anser att samarbetet gått bra. Snapsakademien har ännu inte hållt någon konsert de själva
anordnat där Luddmedlemmar kunnat premieras. Luddmedlemmar kommer att premieras likt kårmedlemmar, men möjlighet finns att Luddmedlemmar kan få större förmåner. Diskussion utbryter
om hur kontrakt ska formuleras. Styrelsen är positiv till utökat samarbete med exempelvis Embla
och Luhrarne.

7

Skrivaren

Det har varit problem med skrivaren under helgen. Tonern kan behöva fyllas på. En ny dos skulle
kosta 675 kr på inkClub.
Styrelsen beslutade
att införskaffa toner för ett pris på maximalt 800 kr.
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Övriga frågor
LATEX för föreningar

Det föreslås att LUDD skulle kunna hålla en LATEX kurs för föreningar med inriktning på formatering
av protokoll och stadgar. Kursen föreslås hållas till våren. Styrelsen är positiv till förslaget. Det
föreslås att LUDD kan ta betalt för att deltaga i denna kurs då den kan ses som en vara riktad till
andra föreningar.

9

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:23.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Alexandra Lampinen, justeringsperson

Rama Pallander, justeringsperson

