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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening
Tidpunkt

2012-04-11, 12:20  12:55

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Robin Bond
Harald Andersson
Karl Öhman
Mathias Tegel
Sebastian Larsson

1

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:20.

2

Formalia
1.

Val av mötesordförande

Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2.

Val av mötessekreterare

Karl Öhman valdes till mötessekreterare.
3.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Erik Hellström och Harald Andersson valdes till justeringspersoner.
4.

Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.
5.

Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.
6.

Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.

Erik Hellström

Harald Andersson

Magnus Aspling
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Ärenden
1. Föreningens framtida syfte

Den förra styrelsen ansåg att föreningens syfte var i behov av uppdatering.
Nuvarande syfte:
Luleå Universitet Datorförening ska verka för att medlemmarna får större kunskaper om datorer,
detta genom att ge möjlighet att utveckla och arbeta med hårdvara och mjukvara på operativsystemsnivå.
Förslag till nytt syfte:
Luleå tekniska universitets datorförening ska verka för att medlemmarna får större kunskaper om
datorer i alla dess former, detta genom att ge möjlighet att diskutera, utveckla och arbeta med
hårdvara och mjukvara på operativsystemsnivå, samt verka för att skapa en samhörighet mellan
alla datorintresserade på universitetet.
Styrelsen beslutade

att

godkänna det ovanstående förslaget som föreningens syfte.

2. Verksamhetsplan för nästa års styrelse

Vi i den nuvarande styrelsen tycker att nästa års styrelse ska

• fortsätta med att hålla ett LAN per läsperiod.
• fortsätta med den traditionella tacofesten.
• fortsätta bjuda på våor vid möten.
• synas under nolle-p och hitta en ny värdig nolla för LUDDerallen som delas ut på
utomhussittningen.
• fortsätta med programmeringsstugan i samarbete med SRT.
• utreda möjligheterna med 'fönstret' och er väggmålningar, nya krukväxter samt att bli av
med de bruna skåpen.
• xa ventilationen i DH1.
Styrelsen beslutade

att

godkänna ovanstående lista som verksamhetsplan för nästa styrelse.

3. Rockar
Styrelsen beslutade

att

köpa in rockar även om vi inte får mängdrabatt.

4. E-sport

Mathias Tegel ringer sportlaget på STUK i veckan.

Erik Hellström

Harald Andersson

Magnus Aspling
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.

5

Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 12:55.

Karl Öhman, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Erik Hellström, justeringsperson

Harald Andersson, justeringsperson
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