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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-10-02, 18:02 - 19:02

Plats

T1

Närvarande

August Eriksson
Jens Lindholm
Fredrik Pettersson
Frida Mikkelä
Emil Kitti
Anton Johansson
Edvin Åkerström

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Vice Ordförande tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:02.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
August Eriksson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fredrik Pettersson och Frida Mikkelä valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Fredrik Pettersson

Frida Mikkelä

August Eriksson
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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
LEDs i korridor

Beställning av material har placerats, dessa kommer fram tidigast nästa vecka.

5.2

Design av banner till LUDD

Fredrik har tagit fram en konceptskiss. Mötet ser positivt till designen.

5.3

Ny statisk webbsida

Inget att rapportera.

5.4

LUDD-tröjor

Edvin har tagit fram en konceptskiss. Mötet anser att denna hade för mycket text och liknande men
ser allmänt positivt till den. Mötet sätter som mål att designen ska vara färdig och tröjorna ska
vara beställda innan nyår.

5.5

Övriga projekt

Inget att rapportera.

6

Uppdatering och planering inför Tacophest

Tacophesten har bokats in för den 16:e november. Jonas ”blondie” Sandén och Dan ”wimbledon”
Wimble ska kontaktas angående burn och materialinköp ska planeras.

7

Uppdateringar av CCLan

Ett möte med TAFS har bokats in på onsdagen den 3:e oktober för allmän preliminär planering av
CCLan 2019. Gustaf Elf Andersson skall kontaktas angående Umeås eventuella medverkan.

Fredrik Pettersson

Frida Mikkelä

August Eriksson
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Diskussion gällande styrelsens visioner för föreningen

Diskussioner kring LUDD:s kultur och bild utåt har hållits sedan årets Nolleperiod. Flera närvarande har åsikten att den PR och den energi som lagts på föreningen nyligen har varit fokuserad mer
på allmänna förmåner för medlemmar, såsom kiosk och kaﬀe, än utveckling av dator och programmeringskunskap, som skulle främja LUDD:s mål. I framtiden kommer styrelsen presentera LUDD
mer som den datorförening som den är ämnad att vara.

9

Beslut kring hur den nya uppsättningen av kyl och frys
ska utnyttjas

Styrelsen har köpt in en ny kyl och en ny frys. Diskussion kring om dessa skulle placeras ut för att
expandera Bosch eller om dessa skulle placeras i D-huset och agera reserv ifall någon går sönder
förs.
Emil Kitti framför att det inte finns tillräckligt med ström i lokalen. Styrelsen kommer fram till att
expansion av Bosch är olämpligt.

10
10.1

Övriga frågor
Nycklar till LUDD

Det finns en nyckel för lite för att varje individ i LUDD:s styrelse ska ha varsin nyckel som leder till
LUDD:s lokaler, Akademiska Hus ska kontaktas för att åtgärda detta.

10.2

LED-upplysning på LUDD

För att främja LUDD:s bild som datorförening och inte studieyta-och-kaﬀe-förening föreslås det att
vissa av LED-slingorna, när dessa har anlänt, ska användas som lokalens enda belysning i vissa
områden under vissa dagar efter studietimmar. Mötet ser positivt till detta.

11

Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:02.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Fredrik Pettersson, justeringsperson

Frida Mikkelä, justeringsperson

