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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-03-05, 18:41 - 20:08

Plats

A2526

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Jens Lindholm
Erik Viklund
Emil Kitti
Edvin Åkerfeldt

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:41.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Gustaf Elf valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Jens Lindholm och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Jens Lindholm

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som diskuterades innan mötet.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Profilering

Styrelsen diskuterade om LUDD ska ha ett stickerpack, där det finns bilder på villiga styrelsemedlemmarna i någon form.
Styrelsen målade i helgen “LUDD” och Vicke Virus utanför T1, samt numrerade dörrarna. Numreringen på dörrarna blev lite sådär, ansåg Kitti och John, men det har sin charm och passar det
militäraktiga temat som användes. Fonten som användes för “LUDD” var en av försvarsmaktens.
Diskussion utbröt om man ska skriva upp styrelsemedlemmar i korridoren. En annan idé var att
spraymåla PCB-kort (helst moderkort), i exempelvis en vit färg och skruva upp dem, som Linus
Tech Tips gjort. Styrelsen ska se över detaljerna.
Edvin tog upp att det borde finnas bilder på lokalen och styrelsen uppladdat på AFS:en eller
hemsidan.
Emil Kitti köpte in två stycken sorters stickers: en på Vicke Virus och en stiliserad bild på Johan
Jatkos hund.
Emil Kitti har experimenterat med några designs på tröjor. Company-Line verkar vara bra. TKL
får 20% rabatt. Kitti kan tänkas ha ett möte med företaget för att diskutera eventuella priser och
rabatter.
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Google Hash Code utvärdering

Jens nämnde att pizzahämtningen var lite oorganiserad. Det var 5 lag som deltog och 4 stycken som
la upp kod. Laget “Grabbarna” fick mest poäng på huben och kom på åttonde plats i Sverige, plats
370 totalt.
Det köptes in 5 familjepizzor, totalt var det kvar cirka 2 hela pizzor.
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Budgetförslag

Budgetförslaget vart inte utskickat med årsmötespåminnelsen. Styrelsen diskuterar med Edvin om
hur budgeten ska se ut. Bosch-budgeten behöver höjas markant.
Gustaf kommer göra ännu ett utskick till medlemmarna med budgetförslaget och Edvins bortglömda
proposition.

Jens Lindholm

Erik Viklund
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Rapport från revisor

Niklas Ulfvarson, revisorn, har inte skickat in en rapport som kunde skickas ut med påminnelsen.
Han har vart upptagen med skolarbete och anser att inget speciellt kan påpekas.
Styrelsen ska prata med Niklas om att få en rapport att presentera på årsmötet.
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Netroundskväll

Johan Jatko har konfirmerat att Netroundskvällen med pizza kommer vara den 27:e mars. Styrelsen
ska gå ut till medlemmarna att detta event kommer ske.
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Marknadsföringsworkshop

Styrelsen beslutade
att hålla marknadsföringsworkshopen den 5:e april klockan 18.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:08.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

