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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-09-10, 11:59-12:25

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Mikael Hedkvist
Hampus Frennemo
Sebastian Larsson

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 11:59.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Louise Sehlstedt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Axel Sundbom valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Mikael Hedkvist och Hampus Frennemo valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Mikael Hedkvist

Hampus Frennemo

Louise Sehlstedt
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Uppföljning av NCPC

LUDD söker sponsring för eventet NCPC, tidigare möte har det beslutats att Mikael Hedkvist ska
undersöka ärendet. Mikael Hedkvist har ännu inte undersökt om SRT vill sponsra NCPC.
Styrelsen beslutade
att Mikael snarast ska undersöka frågan snarast.

4

Stormöte

Kallelse till stormötet har gått ut med information om de nya stadgeändringarna, verksamhetsplanen
samt verksamhetsrapporten för det föregående året.

5

Kurser

Datumet för Fredriks LaTeX-kurs behöver sättas. Det finns även önskemål om en introduktion
till CAD, förslag finns om att Louise Sehlstedt ska kunna hålla den kursen. Förslag finns ven att
tidigarelägga git-kursen för att datalogstudenterna ska kunna utnyttja det under sina projekt i
kursen D0010E.
Styrelsen beslutade
att beslut av datum för git-kursen bordläggs till ett senare möte.
att Axel Sundbom ska kolla med Fredrik angående datum för LATEX-kursen
att Louise Sehlstedt ska utreda möjligheten för henne att hålla en CAD-kurs.

6

Payson uppföljning

Louise kunde tydligen inte skapa kontot då hon redan hade ett privat konto. Styrelsen föreslår PayPal
som ett alternativ. Styrelsen föreslår även att ett konto kan skapas med kassörens mailaddress.
Styrelsen beslutade
att Hampus Frennemo ska försöka skapa ett konto med hjälp av kassor@ludd.ltu.se, alternativt
skapa ett gmail konto. Som kan riktas mot Payson.

7

Mail angående medlemskapssavgift

För att medlemmarna ska komma ihåg att betala medlemsavgift bör en påminnelse om det skickas
ut via mail.
Styrelsen beslutade
att Hampus Frennemo ska skicka ut ett mail med en påminnelse till alla medlemmar.

8

Whiteboarden

Det är slut materiel till whiteboarden och mer måste köpas in.
Styrelsen beslutade
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att nästa styrelsemedlem som har möjlighet att införskaffa mer materiel gör så.

9

LUDDhack

Styrelsen har diskuterat annordnandet av LUDDHack ur administrativt perspektiv och kom fram
till följande:
• att eventet ska anordnas en gång i månaden i utökning till programmeringsstugan.
• att eventet främst ska anordnas över helger.
• att idéer ska skickas in av LUDDs medlemmar.
• att försök ska göras för att även inkludera XP-el.
Styrelsen beslutade
att beslut bordläggs till senare tillfälle.
att Louise ska prata med Emil Tylén angående ett samarbete med XP-el.
att Mikael Hedkvist ska undersöka, i samband med NCPC, om man kan få sponsring i form av
delar, verktyg och dylikt.

10

Lödpenna

LUDD behöveren ny lödpenna eftersom att den tidigare är trasig.
Styrelsen beslutade
att Louise ska undersöka med XP-el om vad de gör med sina överblivna lödpennor.

11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12

Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:25.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Hampus Frennemo, justeringsperson

