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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-02-22, 17:07-18:29

Plats

T1

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Adam Sahlin
Alexandra Lampinen
Fredrik Nordin
Rama Pallander
Erik Viklund
Anders Dahl
Gustaf Elf

1

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

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:07.

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
Adam Sahlin och Alexandra Lampinen valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Viklund, Anders Dahl, och Gustaf Elf med närvarorätt, yttranderätt,
förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkten Inköp av palmer läggs till.
Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen med ändringen.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Dammsugare

Rama har kollat upp pris för industiella påsar, och kommit fram till priset 180 kr för 5 påsar. Priset
för dammsugaren beräknas till cirka 1100 kr exklusive frakt.
Styrelsen beslutade
att dedikera 1500 kr till inköp av den presenterade dammsugaren.
att delegera till Rama att utföra inköpet.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
RAID-kontroller

Inget nytt.

5.2

GIT-kurs

Fredrik har pratat med Anders Engström. Han kan hålla kursen lite när som helst om han får veta
i god tid innan. Det diskuteras vad som skulle vara lämpligt datum för kursen. Torsdag 7/4 kl 18:00
föreslås. Anders ska meddelas. Frågan diskuteras vidare nästa möte.

6

Inköp av kran

Adam har tagit fram ett förslag på en konstruktion med olika delar från BILTEMA för en summa
på totalt 330 kr. Styrelsen tycker att konstruktionen ser bra ut.
Styrelsen beslutade
att inköpa delarna enligt förslaget.
att delegera till Adam att göra inköpet.

7

Inköp av palmer

Niklas tar ordet. Han anser att levande växter skulle göra lokalen trevligare samt höja luftkvalitén.
Föreslagna växter är guldpalm eller bergspalm. Guldpalmen är cirka 130 cm hög och kostar 500 kr
styck på Plantagen. Bergspalmen är cirka 60 cm hög och kostar 180 kr styck. Diskussion utbryter
om vilken palm samt antal som skulle vara intressant. Det diskuteras vilka överlevnadschanser
en eventuell palm skulle ha i bunkermiljö. Gustaf Elf har viss kunskap i ämnet och inbjuds för
rådgivning nästa möte.
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Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan till nästa möte.

8
8.1

Övriga frågor
Soptunnor med lock

Det har inkommit förslag på inköp av soptunnor med lock för att förbättra luften i lokalen. Det
diskuteras om nya soptunnor ska köpas in eller eller om man ska försöka märka dem som finns så
att mat kastas i dem som har lock. Frågan funderas på till nästa möte.

8.2

Fråga gällande spelförrådet

Anders undrar hur många brädspel föreningen äger i spelförrådet, samt föreslår att föreningen ska
köpa in några. Styrelsen svarar att det är BGD:s område.

8.3

Lister för whiteboardpennor

Vi har lister för whiteboardpennor liggandes i serverhallen. Fredrik undrar om vi vill sätta upp dem.
Styrelsen ger Fredrik tillåtelse att sätta upp listerna.

8.4

Boschaccess till Erik Viklund

Fredrik anser att Erik Viklund bör få boschaccess då han är i lokalen ofta, anses pålitlig, och gjort
ett bra arbete inom valberedningen. Styrelsen anser att Erik kan beviljas boschaccess.

9

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 18:29.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Adam Sahlin, justeringsperson

Alexandra Lampinen, justeringsperson

