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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2012-09-20, 12:15 - 12:50

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Emil Tylén
Sebastian Larsson
Harald Andersson
Johan Burström
Pontus Ridderström
Emil Svensson
Erik Hellström

1

adjungerad
adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:15.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Harald Andersson och Pontus Ridderström valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen adjungerar Emil Svensson och Erik Hellström.
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Utvärdering av LUDDLAN5

Johan Burström föreslår ett mailutskick för att få deltagarnas åsikter om LANet. Det allmäna uttrycket i styrelsen är dock att LANet gått bra trots administrationstekniskt strul. Johan föreslår att
en person från styrelsen blir satt som permanent LAN-ansvarig samt att denna person blir ansvarig
för att rekrytera en s.k. LAN-grupp inför varje LAN. Emil Tylén föreslår att denna position sammanslås med games@LUDD. Magnus Aspling vill hålla isär LAN och styrelse, och istället tillsätta
en LAN-grupp när behovet uppstår.
Ett av de största problemen anses vara den långa väntetiden efter ordinarie insläpp på fredagen,
Sebastian Larsson förklarar de nätverksproblem (trasiga switchar o. dyl) som låg till grund för detta
samt stod för problem med internetuppkopplingen under natten. En planerad eventuell donation av
gigabitswitchar från en ny medlem kan lösa dessa problem.
En utvärdering av LANets kostnader visar att de trots oförutsedda utgifter hållt sig till budget.
Detta på grund av att hyran för högspänningsutrustningen blev 0:- efter att Ramirent visat sig vara
mycket generösa mot studenter. Detta sparade in ca. 1400:-, pengar som kom väl till pass när det
under LANet visade sig saknas en hel del grendosor m.m.
Tidsplaneringen behöver vara bättre, eftersom den på förmiddagen inplanerade duggan gjorde att
tiden för uppställning av LAN-utrustning blev för kort, inte minst då en hel del oförutsedda händelser
inträffade.
Erik Hellström påpekar att ett sätt att identifiera de ansvariga (t.ex. m.h.a. en hatt) hade varit
användbart.
Diskussion tar vid om tid och plats för nästa LAN, samt tiden för LUDDs årliga Tacofest. Datumen
som bestäms är 9-11 November för LANet, och 23 November för Tacofesten. Styrelsen kommer
överens om att lokalen A1016 passar så länge storleken på LANet hålls konstant. Om LANet växer
finns få alternativ på campus. Centrumrestaurangen nämns som ett alternativ.
Johan Burström undrar hur kostnader för LAN ska finansieras i framtiden. Ett förslag kommer upp
om att höja biljettpriset till 70:-, men detta tas inte emot väl. Ett nytt förslag sänker andelen av
biljetten som blir snacksbiljett i Bosch, till 35:-. Detta förslag mottas bättre, men inget beslut fattas
angående priset på nästkommande LAN.
Styrelsen beslutade
att Harald Andersson ska skapa ett utvärderingsformulär att skicka ut till LAN-deltagare för att
få in åsikter.
att LUDDLAN6 skall hållas den 9-11 November.
att LUDDs årliga Tacofest skall hållas den 23 November.
att beslut om eventuell LAN-grupp bordläggs tills dess mer information finns om nästa LAN.
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Övriga frågor

4.1. Försäljning
Johan Burström tycker att föreningen borde sälja fler T-shirts, märken och stickers. Styrelsen instämmer men det påpekas att vi då behöver göra bättre reklam för det faktum att vi har dessa till
försäljning.

5

Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 12:50.

Emil Tylén, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Harald Andersson, justeringsperson

Pontus Ridderström, justeringsperson

