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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-02-12, 14:28 - 15:04

Plats

T1

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Gustaf Elf
John Elfberg Larsson

1

Ordförande
Mötessekreterare
Ledamot tillika justerare
Ledamot tillika justerare

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:18.

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
Gustaf Elf och John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Gustaf Elf

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

Edvin berättar att det är oklart vilken dörr som inte uppfyller brandkravet. Beslaget är beställt
och förväntas att monteras under första halvan i veckan. Enligt Elin Bergström, projektledare inom
fastighet och säkerhet på LTU, får lokalen öppna när beslaget på dörren är monterat.

5.2

Lokalen

Vi har flyttat våra gamla dörrar som inte längre används från T1 till förrådet i D-huset. Även
pinballmaskinen har flyttats dit. Styrelsen har lånat en bil och har under lördagen kört sopor från
T1. Majoriteten av våra gamla lampor och bord är slängda och ersätta med nya. Styrelsen har även
köpt material för att kunna fortsätta arbetet gällande plattformen. Hönsnät ska sättas på sidorna
och luckor ska monteras framtill. Utöver detta ska styrelsen anordna ett kassasystem till BOSCH.
Automaterna ska också kopplas in till det digitala BOSCH-systemet.
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Hash Code 2017

Det är strax över en vecka kvar till eventet. Vi hoppas att lokalen kommer kunna öppna innan
dess. Som backup ska A3017 och A3019 bokas för att ha tillgänglig lokal. Styrelsen ska göra ett
facebook event och skicka ut information till medlemmarna. Edvin och Marcus ska prata med SRT
om sponsring i form av mat.

7
7.1

Övriga frågor
Flera infomonitorer

Gustaf tar upp att han vill ha upp flera monitorer på infoväggen. Monitorerna (utöver de tre som
redan är monterade) skulle vara inkopplat till raspberry pi:s och visa generell data.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.

7.2

Ledstrips i T1

Edvin vill montera ledstrips i lokalen. Edvin tror att det ska vara beställt av Johan Jatko. Det
diskuteras att koppla ledstripsen så att dom ska kunna justeras som olika sektioner i lokalen.

Gustaf Elf

John Elfberg Larsson

Edvin Åkerfeldt
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Belysning i T1

Det tas upp att det skulle vara häftigt att kontrollera alla lampor i T1 via ett system i lokalen.
Lamporna skulle kunna kontrolleras i sektioner likt ledstripsen. Edvin och Gustaf ska kolla närmare
på detta.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:04.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Gustaf Elf, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson

