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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening
Tidpunkt

2014-04-16, 12:11-12:45

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 12:11.

2

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 Robin Pekkari och Louise Sehlstedt
valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Robin Pekkari

Louise Sehlstedt

Pontus Ridderström
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NodeJS-kurs

Emil Pihrfeldt har glömt att svara. Robin har skickat ett mail med förfrågan om tidsönskemål.

4

E-mail skript

Inte påbörjat, backup-servern dock färdigställd.

5

USB-kameror

Fredrik har fått RDM-access, ska påbörja uppsättning.

6

3D-skrivaren

Ingen uppdatering, den ska dock komma i slutet av April.

7

Förfrågan från XP-el

XP-el vill ha grendosor, samt sätta upp en server.
Styrelsen beslutade
att låna dem några ojordade grendosor.
att det är helt OK för dem att sätta upp en server då föreningen är medlem i Ludd.

8

Att göra styrelseposterna mer attraktiva

Väldigt få medlemmar är intresserade av att gå med i styrelsen. Hur ska intresset höjas?
Högre budget? Fler styrelse-”event”?
Om ett avslutningsevent i stil med en avslutningsmiddag/”överlämningsmiddag” läggs till som en
styrelse-perk kan budgetposten för intern representation höjas.
En annan möjliget är diverse teambuildingevent.
Styrelsen beslutade
att frågan bordläggs till senare möte.

9

Data30

Nästa vecka är det Data30. I förberedelse för det går styrelsen igenom vad som ska förberedas inför
Luddolympiaden.

10

Nikken

Ludd har blivit hotade av det brittiska bolaget Nikken för att föreningen inte vill ta ner en medlems
sida. Sidan i fråga innehåller flera forskningsrapporter som Nikken hävdar sätter dem i dålig dager
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(Vilket stämmer och behövs [Sekr. Anm.]). Dock behöver ingenting göras förrän en officiell stämning
kommer in. När det händer bör handling tas i samråd med LTUs jurister.

11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12

Mötets högtidliga avslutande

Pontus Ridderström förklarade mötet avslutat 12:45.

Emil Tylén, mötessekreterare

Pontus Ridderström, mötesordförande

Robin Pekkari, justeringsperson

Louise Sehlstedt, justeringsperson

