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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-01-29, 18:08 - 19:22

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Jens Lindholm
Eirk Viklund
Emil Kitti
Viktor Sonesten
Mikael Hedkvist
Johan Jatko

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Medlem
Medlem
Root

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:08.

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 Eirk Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Jens Lindholm

Eirk Viklund

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut med ändringarna av att tillägga punkten “Google Hash
Code” och flytta punkten “Musik i lokalen” till övriga frågor.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Profilering

Erik hittade ingen projektor som skulle fungera. Det kanske skulle kunna fungera med en overheadapparat. Erik ska titta på om det går.
Erik har även gjort vektorfiler av två stycken gamla maskotar, de ska läggas upp på styrelse-driven
efter mötet.

5.2

Medlemsmöte

Kallelsen är skickad. Styrelsen har mottagit Louise Sehlstedts motion och diskussion utbröt kring
den.

5.3

Git kurs

Jens har bokat A109 för Git kursen den 1:a februari. Våﬄor kommer serveras för närvarande.

5.4

LANet

Mötet uppdaterar varandra om vad de gjort för CCLan som nalkas.
Kitti tog upp att det kan saknas förlängningskablar och grendosor för LANet. Tidigare år har man
lånat av LARV. Det ska kollas upp.

6

Google Hash Code

John tog upp att det inkom ett mejl för cirka två veckor sedan angående registrering till Google
Hash Code. Styrelsen är fortfarande intresserade av att hålla i det. Styrelsen ska se över eventuella
sponsormöjligheter för tävlingen.
Det hålls den första mars i år. Registrering är öppen till 26:e februari. Kitti tog på sig att registrera
LUDD som en hub.

Jens Lindholm

Eirk Viklund

Gustaf Elf
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Övriga frågor
Musik i lokalen

Flera medlemmar har tagit upp med Gustaf att det inte längre finns en radio för att Axel har
tagit ned sin. Styrelsen är intresserad av att sätta upp en ny radio. ID-IoT nätverket är inte längre
tillgängligt ty LUDD inte sparade tillräckligt med användardata, så en ny lösning behöver göras
där.
Styrelsen ska se över eventuella lösningar.

7.2

Netrounds sponsring

Johan tog upp att Netrounds kan sponsra LUDD med alla möjliga saker och vill anordna en pizzakväll för LUDD:s medlemmar. Styrelsen ser positivt till det.
Då LUDD har ganska mycket event just nu så kan det preliminärt hållas efter LANet den 22:a eller
23:e februari.

7.3

Facebook-event

Mikael nämnde att han inte fått notifikationer för medlemsmötet eller LANet. Erik nämnde att det
borde göra det så fort han publicerar det.
Jatko tog upp att LUDD eller TAFS är de som ska posta vilka turneringar som är med, det är
arrangören som måste göra postsen.

8

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:22.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Eirk Viklund, justeringsperson

