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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-11-02, 18:14 - 19:19

Plats

T1

Närvarande

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

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Ledamot
Kassör via telefon

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:14.

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
Erik Viklund och Emil Kitti valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Erik Viklund

Emil Kitti
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5

Uppdateringar av pågående projekt

Inget att tillägga.

6

Genomgång av verksamhetsplanen

Revisor, Niklas Ulfvarsson, tog upp i ett mejl till styrelsen att han tyckte att styrelsen skulle läsa
verksamhetsplanen för året för att bättre ha koll på vad som ska göras under året för han tyckte att
styrelsen inte haft full-koll på vad som ska utföras under verksamhetsåret. Styrelsen gick därmed
igenom verksamhetsplanen för 2017-2018 punkt för punkt för att säkerställa vad som behövs göras.
Styrelsen tyckte att nolleperioden gick bra för LUDD. Lokalen har varit fylld med nya personer,
speciellt dataettor.
Marknadsföring har varit dålig: LUDD har inte deltagit på event som borde gjorts, speciellt 5-tek.
Styrelsen är överens om att förbättra marknadsföring genom att försöka vara mer delaktiga och
engagerade i att skicka ut information till medlemmar via de källor som finns: e.g. mejlutskick,
Facebook och IRC.
Att måla på väggen utanför lokalen skulle bidra med marknadsföring. Styrelsen ska fortsätta titta
på hur det ska genomföras.
Gustaf tog upp att han diskuterat med BGDs ordförande, Patrik Hjelte, att ha en spelkväll för de
som nollas på våren samt gamla studenter. Styrelsen var överens om att det var en bra idé och ska
ta upp det med MPG.
Gällande anordning av event tycker styret att de har hållt de event som ska hållas. Luddlan 2017
gick sådär, glest med personer, medan resterande events (Luddlan 2017, Nollemässan, Spelkvällen
och NCPC) som anordnats har gått bra. Google Hash Code och Tacophesten har ännu inte varit
och kan därmed inte utvärderas.
LUDD har ännu inte anordnat några kurser och kan inte kommentera på det. Programmeringsuppgifter ska börja göras för sockerkaka.ludd.ltu.se, LUDD:s online programmeringskurs verktyg.
Medlemmarna Johan Jatko och Marcus Lund är intresserade av att hålla i kurser i Regex och
nätverkssäkerhet. Styrelsen ska försöka att hålla i fler kurser täckande fler ämnen.
Studiemiljön är ett lyckande, men folk stannar inte på kvällarna och utnyttjar ej projektorn. Det
som behöver förbättras är att annonsera till medlemmarna vad som händer på LUDD. Styrelsen ska
försöka få ut ett oregelbundet veckomejl som innehåller information om vad som händer på LUDD
och diverse kuriosa.
LUDD har inte samarbetat mycket med andra föreningar ännu.
Nya märken och stickers är på gång.
Edvin tog upp att LUDD har tappat kontakten med dataföreningen Norrbotten och denna ska
återupprättas. Edvin tog upp att LUDD borde samarbeta mer med SRT och få studenter mer
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engagerade i institutionen.
Edvin lämnar mötet (samtalet) 19:15.

7

Tacophesten

Marknadsföringen för eventet är i full fart. Styrelsen har annonserat på alla källor och fortsätter att
marknadsföra så gott de kan via Facebook, i Ljusgården, med bordspratare och skriva till medlemmar
via mejl och IRC.

8

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:19.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Emil Kitti, justeringsperson

