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Ekonomisk redovisning 2016/2017
Rapport från revisor
Budgetförslag 2017/2018
Verksamhetsplan 2017/2018
Proposition 1: Palldragare
Proposition 2: Soptunnor

Post
Märkesförsäljning
Klädförsäljning

Inkomst

Inkommet

400

60

Utgift

Utkommet

100

0

32000

28600

300

0

1000

0

Fester och Danser

3200

2810

4000

4616

Lan

4000

2050

4000

220

3000

0

2000

0

Övriga Anläggningskostnader

7000

3458

Förbrukningsinventarier

6000

1463

Tillbehör till datorer

3000

0

Frakter och transporter

4000

5200

Kontorsmaterial

1000

37

Bankkostnader

1000

1490

Intern representation

4000

1774

40000

18258

Medlemsavgifter
3D-skrivare

Kurser och Läger
Rötter

Totalt

0

40000

1632

35152

Godisautomat

4900

4900

Ombyggnation

30000

29463

Nya terminaler

12000

12071

6700

4988

53600

51422

Utrustning till serverhall
Totalt
Bosch
Totaltotal

451
40000

35603

Inte slätat ut några fel, så en viss felmarginal på 400kr förekommer
Pengar tillbaka från investering i bosch ej medräknade

2211
93600

71891

Hejsan!
Hoppas ni alla har det bra och äter mycket semlor. Det gör jag.
Jag har petat ihop en liten bedömning av hur jag tycker att verksamheten går, och här får ni en
exklusiv förhandsvisning innan årsmötet. Har ni några frågor eller kommentarer så kan ni
självklart skriva till mig. Jag ska även försöka vara med på årsmötet över telefon eller nåt, så
att ni inte försöker få mig avsatt bakom ryggen på mig
Anyhow, here goes.
Baserat på det jag kunnat ta del av i form av protokoll och ekonomisk redovisning så anser jag
att styrelsen förhåller sig väl till de riktlinjer som ska följas. Året har som vi alla känner till
varit svårt, vilket gjort exempelvis de "kontinuerliga aktiviteter" som verksamhetsplanen talar
om knepiga. Med de förutsättningar som styrelsen haft anser jag ändå att det skett i enlighet
med stadgarna och verksamhetsplanen.
Det som kan nämnas är att flertalet budgetposter överspenderats lite oförsiktigt. Visserligen är
det något föreningen tål, men med de förutsättningar som gällt under året så har vi dessutom
fått färre medlemmar, och lägre grad av deltagande på aktiviteter. Sänkta intäkter och höjda
utgifter rimmar dåligt. Många kostnader har handlat om att få lokalen iordningställd vilket är
kritiskt för att få igång föreningen, och jag har fullt förtroende för att det kommer ske på ett
bra sätt och ge ett fantastiskt resultat, men vill ändå att styrelsen ska ha i åtanke att budgeten
finns lagd av en anledning. Med det sagt bedömmer jag inte att läget är allvarligt eller kräver
några åtgärder i stunden. Ser fram emot hur arbetet fortskrider, och mot det eventuella
återöppnandet.

Puss och kram,
Niklas Ulfvarson
Revisor

LUDD Budgetförslag 17/18

Post
Märkesförsäljning
Medlemsavgifter
Fester
Lan
Utbildningar
Rötter
Övriga Anläggningskostnader
Förbrukningsinventarie
Tillbehör till datorer
Frakter och transporter
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Intern representation
Kiosk (Bosch)
Total

Inkomst
400
32600
4000
8000

25000
70000

Utgift

5000
8000
3000
2000
7000
6000
3000
4000
1000
2000
4000
25000
70000

Borttaget: Klädförsäljning, 3d-skrivare
Tillagt: Kiosk (Bosch)
Ändrat: ”Fester och danser” till ”Fester”, ”Kurser och läger” till ”Utbildningar”

1

Verksamhetsplan 2017/2018
Styrelsen skall under verksamhetsåret 2017/2018 arbeta för att:
● Hitta nya medlemmar och göra dem intresserade av Ludds verksamhet.
● Marknadsföra Ludd vid alla givna tillfällen för att kunna skapa en positiv bild
och öka medlemmarnas engagemang i föreningen, där detta arbete ska börja
under nolleperioden
● Anordna olika event för medlemmarna, däribland;
○ Spelkvällen, under nolleperioden
○ Nollemässan, under nolleperioden
○ Luddlan 2017
○ Tacofesten
○ NSPC, tillsammans med SRT
○ Google Hash Code, tillsammans med SRT
● Anordna olika kursen som medlemmarna är intresserade av för att främja
intresset och öka kunskapsbasen inom programmering och systemvetande.
● Skapa en positiv och givande studiemiljö i T1, där medlemmarna gärna även
spenderar kvällar och helger.
● Bedriva kontinuerliga aktiviteter som gynnar och stärker medlemmarnas
kunnande inom programmering, såsom programmeringsstuga och
programmeringstegen.
● Sträva efter att öka samarbetet med andra föreningar och sektioner för att nå
ut till studenter över hela universitetet.
● Aktivt agera för att sälja märken och stickers vid studentikosa sammanhang.
● Upprätthålla kontakt med näringslivet och försöka skapa relevanta och
givande samarbeten med parter från näringslivet.
● Upprätthålla kontakt och försöka skapa relevanta och givande samarbeten
med näringslivet.

Proposition angående införskaffning av
palldragare
Föredragare: Styrelsen
Under många år så har LUDD, även fast vi har väldigt mycket på lastpallar,
aldrig haft en egen palldragare. Vi har lånat från olika instanser som D6 och
SRT. Detta är bökigt och blir ett hinder när man vill spontanstäda till
exempel 1-2 ton gamla datorer. I och med plattformen så har LUDD nu även
ett behov inne i medlemslokalen, vilket man sällan vill behöva låna till.
Förslag på inköp:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-ochVerkstadsutrustning/Lyftverktyg/Handtruck-2000032808/
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet

<p style="padding-left:100px">att avsätta
3000kr av LUDDs medel för att införskaffa en
palldragare</p>

Proposition angående införskaffning av
soptunnor
Föredragare: Styrelsen
I och med den mängd mat som förtärs på LUDD så förekommer det en hel del
slängd mat. Detta har gjort att det börjar lukta väldigt illa inne i T1 då mat
slängs i soptunnor utan lock som kan ligga där i flera dagar innan de blir
tömda. Försök har gjorts med att dirigera folk till tunnor med lock, men detta
har varken följts, samt att tunnorna ej har kunnat hålla vikten för den mängd
som har slängts. I och med att vi också har ett nytt sätt att panta burkar på (i
stora påsar istället för backar) så skulle en soptunna med hål kunna
användas för att samla ihop burkar.
Förslag på inköp:
http://www.jula.se/catalog/bygg-ochfarg/forvaring/avfallsforvaring/soptunnor/soptunna-661085/
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90099049/#/90315312
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet

<p style="padding-left:100px">att avsätta
3000kr av LUDDs medel för att införskaffa
flertalet nya soptunnor till LUDD</p>

