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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2012-11-14, 12:29 - 13:21

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Emil Tylén
Harald Andersson
Emil Svensson
Pontus Ridderström
Sebastian Larsson
Kenneth Kullbrandt
Fredrik Nordin
Anders Mikkelä
Erik Hellström
Alex Hasselquist Söderberg
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Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Adjungerad tillika justeringsperson
Ledamot
Huvudsystemansvarig
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:29.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Harald Andersson och Emil Svensson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Emil Svensson, Kenneth Kullbrandt, Fredrik Nordin, Erik Hellström och Anders Mikkelä från
LAN-gruppen samt Alex Hasselquist Söderberg adjungerades.

Harald Andersson
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Magnus Aspling
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Utvärdering LUDDLAN6

56 personer anmälde sig till LANet, varav ungefär 50 infann sig. LAN-gruppen, som ej har någon
tidigare erfarenhet, anser att storleken var lagom för att lära sig hur eventet ska skötas i framtiden.
Magnus Aspling påpekar att nästa LAN även det kommer vara relativt litet, varför även detta event
kan användas för att bekanta sig med formatet.
3.1. Budget och logistik
Inkomsterna från LANet är 840:-.
Kostnader:
• Hyra elkablar och undercentral (Ramirent): 822:- exkl. moms.
• Kabelinstallation (Akademiska Hus/GoodTech): 800:- (eventuellt).
• Ansvarig-peruker (Pontus Ridderström): 210:Totalt kommer detta till en kostnad på 1197:- inkl. moms.
Eftersom föreningen har gått back på detta föreslås att höja priset inför nästa LAN, dock finns oro
att ett högre pris avskräcker folk från att anmäla sig.
Återlämning av kabel och undercentral visade sig mer komplicerat än väntat då ingen planering
angående vem som skulle köra gjorts. Rekommendationen är att planera återlämning av inhyrt
material några dagar i förväg.
Förslag kommer in om att undersöka möjligheten att kunna betala med PayEx-konto för att göra
det enklare.
3.2. Utvärdering
Deltagarna verkar överlag tyckt att LANet gått bättre den här gången än förra, med färre problem
och en tightare schemaläggning.
Därmed inte sagt att det inte finns rum för förbättring.
3.3. Inför nästa LAN
Då utannonseringen av LANet blev relativt sen (detta på grund av tentamensperioden) föreslås att
inför nästa period skall annonsering ske väl i förväg, möjligtvis så tidigt som fyra veckor i förväg.
Affischerna bör även designas så att prisinformation är mer framträdande då många frågat om pris
på LANet. Även planering bör göras tidigt för att undvika schemakrockar, kommunikationsmissar
och andra problem.
Efter en förfrågan från LTU Skellefteås spelingenjörer bör även reklam göras på campus Skellefteå.
Istället för att ha olika ansvariga vid olika tider bör nästa LAN ha en huvudansvarig och olika
ansvariga för varje turnering. Detta på grund av att ett flytande schema med olika ansvariga visat
sig ineffektivt.
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Tacofesten

Tacofesten har hittills fått runt 20 anmälningar, vilket är markant mindre än de 100 som väntades anmäla sig. Av denna anledning behövs åtgärder vad gäller mängden mat som ska köpas in.
Eventuellt kan mängden behöva minskas med hälften eller ännu mer. För att försöka vända den
negativa trenden kommer försäljningen under morgondagen ske på två platser, både i ljusgården
och i B-huset.

På grund av tidsbrist bordläggs alla vidare punkter till ett extrainsatt
senare mötestillfälle.
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Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 13:21.

Emil Tylén, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Harald Andersson, justeringsperson

Emil Svensson, justeringsperson

