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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening
Tidpunkt

2014-03-05, 12:05-12:55

Plats

T1

Närvarande

Pontus Ridderström
Emil Tylén
Fredrik Nordin
Sebastian Larsson
Robin Pekkari
Louise Sehlstedt
Robin Bond

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Huvudystemansvarig
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Pontus Ridderström förklarade mötet öppnat 12:05.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande Pontus Ridderström valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Louise Sehlstedt och Robin Pekkari
valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen adjungerar Robin Bond.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Uppdatering git-kurs

Ankan är tillgänglig när som helst, har inte tyckt till om datum.
Styrelsen beslutade
att Kursen bör hållas onsdag 9/4.
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Uppdatering nodeJS-kurs

Görs helst som en slags stuga enligt kurshållaren.
Styret vill ha någon slags introduktion/genomgång först, kurshållaren håller med.
Återkommer med datum.

5

Latex-kurs

Fredrik har börjat titta på att hålla i kursen, men har inte så mycket tid.

6

Protokoll

Emils program för att förenkla protokollskrivning är nu påbörjat och bör vara färdigt innan årsmötet.

7

Skräpsläp

Styrelsen undersöker möjligheterna för att hyra en släpvang för pant- och skräpfrakt. Det kostar
300 spänn för 6 timmar, lite udda tider dock.

8

Langruppsmöte

Langruppen vill ta över barcraft, vilket får medhåll. Möte om det 1:a april, första barcraft den 4:e.
Förslagsvis kan de hålla det månadsvis fram till sommaren.

9

E-mail

Ingen läser luddmailen, med följd att närvaron på medlemsmötena är dålig. Fixa ett script för att
få medlemmar att vidarebefodra luddmail till vanlig e-post.
Styrelsen beslutade
att Scriptet ska vara klart innan årsmötet.

10

Inköp

Eftersom föreningen har bra med pengar föreslås en del inköp, t.ex. en ny hörnsoffa.
Dessa större inköp antecknas efter hand och tas upp på nästa medlemsmöte.
Styrelsen besluter att:
Styrelsemedlemmarna sätter ihop en lista över enventuella större utgifter (komplett med offerter).

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Data30

Datastyret är positiva till styrelsens idéer och undrar även om ludd är sugna på att laga lunch
(våfflor). Data står för råvarorna i så fall.
Datastyret fixar affischering inför eventet, samt övrig marknadsföring (facebook m.m.).
Styrelsen beslutade
att Ludd kan laga ”lunch” under data30.

12

Övriga frågor

12.1. Kakan
En användare har en punkt i sitt användarnamn vilket gett problem med kerberos. Problemet är nu
löst.

12.2. Medlemsavgifter
Hur länge håller en medlemsavgift? Fram till 30:nde juni

12.3. Arkadmaskin
Ska ludd bygga en arkadmaskin för tetris?
Styrelsen beslutade
att den som känner får det gärna får ta tag i projektet.

12.4. Ny switch
Sebastian har fått tag på ytterligare en switch som han anser att föreningen bör köpa in. Föreslaget
pris är 600 kr.
Switchen skulle i så fall sitta på lcnet-hyllan.
Styrelsen beslutade
att inköpet godkännes.
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Mötets högtidliga avslutande

Pontus Ridderström förklarade mötet avslutat 12:55.

Emil Tylén, mötessekreterare

Pontus Ridderström, mötesordförande

Louise Sehlstedt, justeringsperson

Robin Pekkari, justeringsperson

