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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-08-22, 17:27-18:44

Plats

T1

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Johan Jatko
Adam Sahlin
John Eflberg Larsson
Gustaf Elf
Emil Kitti
Niklas Ulfvarson

1

Ordförande
Mötessekreterare
Huvudsystemansvarig tillika justerare
Kassör tillika justerare
Ledamot
Ledamot
Adjungerad
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 17:27.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Marcus Lund valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Johan Jatko och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Emil Kitti och Niklas Ulfvarsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt,
dock ej rösträtt.

Johan Jatko

Adam Sahlin

Edvin Åkerfeldt
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Varuautomat

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till efter nolle-p.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
T1

Det är lite kvar att fixa i lokalen. Plattformen ska utrustas med list och panel för nedre delen.
T1 skall även ha nya ytterdörrar och en elektriker ska dra elkabel i serverhallen. Det skall även
installeras kortläsare till T1. Serverhallen skall även städas och Johan Jatko ska prata med Jonny
för att få tillbaka utläggen för ombyggnationen.
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Medlemsmöte

Rootgruppen vill anordna ett medlemsmöte relativt snart. Detta för att besluta om att investera
12000 kr för att finansiera nya terminaler. Preleminärt datum för mötet är 15 september kl 19:00.
Johan Jatko skriver en proposition till mötet.
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Recap av nolle-p

Nolle-p har hittils gått ganska bra.
Rundvandringen under fredagen gick bra och vi fick fina reaktioner då vi visade serverhallen. Förslag
till nästa styrelse är att se till att det finns tillräckligt med sittplatser.
Vi fick 32 nya medlemmar under vårt öppet hus. Vi bjöd på våfflor motsvarande 4 kg smet, 4
kg sylt, och all grädde tog slut. Nästa styrelse uppmanas att inte vara snåla när det ska beställas
till nästa gång. Olympiaden var uppskattad men var seg i övergångarna. Priset till vinnaren i olympiaden är en Raspberry pi 3.
Datasittningens gyckel blev lyckat. Några förstod inte referensen till ”The Office” men var uppskattat av många.
Spelkvällen resulterade i sex nya medlemmar. Edvin tyckte att kommunikationen mellan Ludd och
Svenska Kyrkan var dålig. Rekommendationer till nästa gång är att ha fler konsoler och spel än det
vi hade med. Pong turneringen var seg då det saknades en ordentlig tidsplan men lyckades tillslut
utse en vinnare till tävlingen.
Vår monter fångade många blickar under mässan och vi fick över tio nya medlammar.

Johan Jatko

Adam Sahlin

Edvin Åkerfeldt
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Under dessa tre dagar har vi registrerat runt 50 nya luddanvändare.
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Planering av verksamhetsåret

Det skall hållas en Tacofest under oktober månad. Inget datum är bestämt.
Jatko tar upp ämnet om programmeringsstuga och en programmeringsstege. Under rekryteringen
har Edvin hört att flera nya medlemmar är intresserade av programmering. Det nämns att Kattis
är ett verktyg som skulle kunna användas för att skapa programmeringsutmaningar.
Det pratas även om att försöka ha öppet varannan helg för att låta medlemmarna se film eller
köra backseat gaming på projektorn. Målet är att engagera medlemmarna på Ludd.
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Kurser

En kurs i LATEX skall hållas. Styrelsen ska leta efter en person som kan hålla i kursen.
Gitkurs skall även hållas innan LP3 då ettorna läser JAVA.
Det diskuteras om Ludd ska hjälpa ettorna med pytonkursen genom att ha personer sittandes i
T1 där hjälp går att få om eleven kör fast. Styrelsen kontaktar Fredrik Bengtsson som håller i
kursen.
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Övriga frågor

1. Kamera till T1
Gustaf noterar att det bör skaffas en till kamera då T1 har en ny dörr.
2. Källsortering av sopor
John tar upp frågan om källsortering som styrelsen ser positivt på. Det diskuteras att ha
sopkärl för brännbart ute i lokalen och ha sopkärl för metall- och matavfall på en gemensam
plats i lokalen. Jatko påpekar även att soptunnorna bör ha lock. Styrelsen skall individuellt
ta fram förslag på olika sopkärl till nästa möte.

11

Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 18:44.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Johan Jatko, justeringsperson

Adam Sahlin, justeringsperson

