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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening
Tidpunkt

2013-09-25, 12:39-13:00

Plats

T1

Närvarande

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

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Huvudystemansvarig
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson

Mötets högtidliga öppnande

Pontus Ridderström förklarade mötet öppnat 12:39.
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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
Inga adjungeringar.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Skrivaren trasig

Skrivaren Edison har fått försämrad utskriftskvalité. Emil säger att det förmodligen är något som
fastnat i kassetten och tar på sig att fixa problemet.
Styrelsen beslutade
att Emil Tylén reparerar skrivaren.

4

Luddolympiaden

Då det beslutats att olympiaden skall genomföras ställs frågan huruvida det är en bra idé att
anordna tillställningen i samarbete med Datasektionen. Olympiaden skulle i såna fall ske under
Data 30 år-evenemanget.
Beslut
olympiaden skall iscensättas under Data 30 år.

5

Ny switch

Sebastian har en 24-portars Gbit-switch som han tycker att föreningen borde köpa av honom, då
den nuvarande uppkopplingen sköts genom två seriekopplade 8-portars switchar. Priset han ger är
600 kronor. Nypris för en liknande modell på switch är runt 5000 kronor.
Styrelsen beslutade
att Ludd köper in en ny Gbit-switch.
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Scanner

Robin Pekkari berättar att scannern han tänkt donera till föreningen saknar ”Scan to e-mail”funktionalitet. Den är därför ointressant.
Styrelsen beslutade
att Robin Pekkari ska hitta en annan scanner till föreningen.
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3D-Skrivaren

Efter att projektorbokningen varit på tal nämns att ett liknande system lär behövas för 3D-skrivaren
när den anländer. Det föreslagna systemet skulle låta folk maila in modellerna de vill ha utskrivna
och ställa upp modellerna i någon form av kö. Betalning av utskrifter kan på detta sätt ske genom
det befintliga medlemssystemet.
En viss del manuellt arbete kommer fortfarande behöva genomföras då skrivaren inte är underhållsfri.
Modeller måste fortfarande plockas ur skrivaren och efterarbetas. Då styrelsen kommer vara de enda
som har direkt tillgång till skrivaren kommer de behöva plocka ur de färdiga modellerna, men det
föreslås att resten av efterarbetet lämnas till modellens ägare.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Övriga frågor
8.1. Medlemsmöte

Ett medlemsmöte kommer hållas imorgon (den 26/9) klockan 18:00.

8.2. Tacofesten
Louise har fått lite problem med bokning av lokalen. Besked väntas för närvarande angående bokningen.
Emil fixar datumet på affischen.

8.3. Programmerings-SM
Programmerings-SM kommer att hållas den 5:e oktober, och då SRT inte kan vara delaktiga har
Ludd tagit på sig att anordna Luleås deltävling. Emil har konverserat med Laurynas Riliskis, som
höll i tävlingen förra året, angående logistik och budget, och kommer att presentera budgetförslag
till Jonny Johansson för sponsring.
Emil vill helst inte vara ansvaring för evenemanget då han vill delta i tävlingen, varför Louise tar
på sig att stå som kontaktperson.
Styrelsen beslutar att ställa i ordning inför evenemanget dagen innan, då de flesta kommer vara
indisponerade av Oktoberfest under lördagen.
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Mötets högtidliga avslutande

Pontus Ridderström förklarade mötet avslutat 13:00.

Emil Tylén, mötessekreterare

Pontus Ridderström, mötesordförande

Louise Sehlstedt, justeringsperson

Robin Pekkari, justeringsperson

