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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-10-02, 14:21 - 15:30

Plats

SRT’s fikarum

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Johan Jatko
John Elfberg Larsson
Adam Sahlin
Sebastian Larsson
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Ordförande
Mötessekreterare
Huvudsystemansvarig tillika justerare
Ledamot tillika justerare
Kassör
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:21.

2

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 John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Sebastian Larsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Johan Jatko

John Elfberg Larsson

Edvin Åkerfeldt
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Dörrarna

Vi vet inte om dörrarna är beställda än. Vi väntar fortfarande på svar från PEAB.

5.2

Skrivartoner

Edvin Åkerfeldt meddelar att tonerna till Tesla är beställda men sitter fast hos posten.

5.3

Byggnation i T1

Kabelkanaler ska monteras till kortläsare och till infoväggen. Edvin berättar att BoardGame Dungeon (BGD) behöver mer utrymme och han föreslår att sätta skåp utmed den nybyggda gången för
att får mer lagringsutrymme. Han undrar även när kortväggen och dörrarna ska byggas till plattformen. Johan Jatko svarar att LUDD väntar på svar från SRT om ersättning för ombyggnationen.
Dessa pengar skulle användas till att bygga klart det sista i lokalen. SRT’s gamla serverhall har en
gammal kabelstege som Akademiska hus ska ge ok för att vi ska få ta till våran serverhall. Vi väntar
svar från Akademiska hus. Vi behöver även elektriker för att dra belysning och kabelstegar samt
trefas till alla servrar i serverhallen.

5.4

Terminalerna

Vi har nya terminaler. Rootgruppen rapporterar att dom fungerar bra. Till terminalerna ska vi köpa
adaptrar till monitorerna som ska kopplas via HDMI, VGA och Displayport. Kostnaderna går inom
budgeten för terminalerna.

6

Rockarna

Rockarna är ännu inte beställda. Edvin har samlat in all information om storlekar etc. och ska snart
lägga beställning.

7

Kurs i LATEX

Fredrik har accepterat att hålla LATEX-kursen. Styrelsen tycker att kursen bör hållas efter tenta-p.
Styret diskuterar olika tider och ska kontakta Fredrik Nordin om datum.

Johan Jatko
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Laddstationer

Johan Jatko vill köpa in laddstationer så att medlemmarna ska kunna ladda telefonerna. USB
type-C, USB micro och iPhone ska finnas tillgängligt. Anläggningskostnader är posten som skulle
användas.

9

Tacophesten

Tidigare har festen hållts 11-12 november. 11 och 18 november diskuteras som alternativ. Eftersom
att det brukar vara en fest med alkohol så måste vi hyra in en vakt för slutet sällskap som kostar
350-500 kr/timme. Det är ca 2000 kr för att ha tillåtelse för fest med alkohol (fest i 4 timmar). Utöver
denna avgift så kommer maten och dricka tillkomma. Styrelsen diskuterar och kommer fram till att
det är mer ekonomiskt att laga våran egen köttfärs då STUK’s priser är för höga. Lokaler diskuteras
och Gelbe samt A-torget nämns som förslag. Styrelsen ska kontakta STUK och ta offert för att
kunna beräkna de slutgiltiga priserna per biljett. Priser för värmeskåp, pris för vakt och pris för mat
ska kollas upp. Det ska göras en inköpslista infor eventet. Adam och Edvin ska göra inköpslistan till
nästa möte. A-torget ska preliminärbokas inför tacophesten. Styrelsen beslutar preliminärt datum
den 11:e november.
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Förvaring. Lådor etc.

Edvin har kollat på förvaringslådor som ska stå under plattformen. Clas Ohlson har bra plastlådor.
Anläggningskostnader-posten kommer användas. Edvin har alla mått och ska kolla upp lådor som
passar på pallar under plattformen.
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Prat om DF Norrbotten

Johan Jatko, Niklas Ulfarsson och Fredrik Nordin var på ett möte med dataföreningen Norrbotten.
Dataföreningen Norrbotten är intresserade av sammarbete i syfte att minska klyftan mellan studenter och arbetsmarknaden. Fördelen är att studenterna får rabatterat pris på medlemsskap och att
kunna nätverka, som student, med företag i Norrbotten.
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12.1

Övriga frågor
Kompensation till medlemmar

Styrelsen har pratat och diskuterat om att våra medlemmar inte har kunna nyttja lokalen (T1) och
det ligger som förslag att samtliga medlemmar ska få en månad gratis som kompensation för att
lokalen är stängd.
Styrelsen beslutade
att samtliga personer som har betalt årets medlemsavgift (2016) innan den första november får 2
månaders medlemsskap.

12.2

Donation till LUDD

Marcus Lund har donerat en 16 portars gigabit switch till LUDD i syfte att den ska användas till
de nya terminalerna.

Johan Jatko
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Sammarbete med SRT

Här om dagen hjälpte några av ludds medlemmar SRT att flytta möbler i A-huset. Motivet är att
hålla en bra relation till SRT. Hjälpen var uppskattad.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:30.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Johan Jatko, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson

