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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-12-09, 12:10-12:40

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Kenneth Kullbrandt
Mikael Hedkvist
Sebastian Larsson
Niklas Fuks
Hampus Frennemo

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Adjungerad
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:10.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Louise Sehlstedt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Axel Sundbom valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Kenneth Kullbrandt och Mikael Hedkvist valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen adjungerar Niklas Fuks.
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Bosch Informerar

Det försvinner fortfarande pengar ur Bosch, detta leder följdaktligen till att det finns mindre och
mindre pengar att köpa in varor för. När Niklas Fuks började fanns 5000 kronor, priserna har
justerats för att stämma med inköpspriser. Erik H., gamla Bosch, påstår att det var cirka 3500 i
kassan. De nuvarande pengarna räcker för att tillhandahålla varor till Bosch i ungefär en vecka,
varför det inte går att hålla bosch fullt hela tiden.
Styrelsen beslutade
att Niklas Fuks ska be Fredrik Nordin att sätta igång kameran igen.
att ett meddelande ska skickas ut och att priserna ska höjas för att kompensera förlusterna.

4

Julmys

Styrelsen har använt ett e-formulär för att undersöka intresset för ett slags julfirande, den 13:e
december har visat sig lämpligt för detta. Mikael Hedkvist uteblir sannolikt, Louise Sehlstedt uteblir
också.
Styrelsen beslutade
att resterande styre ska försöka närvara, målet blir att dricka glögg, se film och äta pepparkakor,
eventet påbörjas cirka 15:00.

5

Påminnelse Från Valberedningen

Valberedningen vill ha nomineringar för nästa styre, samt veta vilka ur det sittande styret som vill
sitta kvar. För detta har ett formulär skickats ut, men en del svar saknas fortfarande.

6

Utlåning av KLUDD till Datasektionen

Det verkar finnas plats i KLUDD för att låta Datasektionen placera saker i KLUDD.
Styrelsen beslutade
att LUDD ska låna ut plats från KLUDD till Datasektionen i god vilja.

7

Programmeringsstege

Fredrik Nordin har föreslagit att LUDD åter ska anordna en programmeringsstege. Intresset bör
undersökas, likaså intresset att arrangera programmeringsstegen.
Styrelsen beslutade
att en intresseundersökning ska utföras genom att ett mail ska skickas till ludd@lists.ludd.ltu.se

8

Inköp av ny Skrivare alternativt Nya Rullar

Det verkar onödigt att köpa en ny skrivare eftersom att man kan laga den till ett billigare pris.
Enligt Nils Fredriksson, orförande till XP-el, ska det vara lättare och billigare att göra.
Styrelsen beslutade
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att en undersökning ska utföras om svårigheten att laga skrivaren. Ordförande för XP-el ska
frågas, Axel Sundbom tar på sig ansvaret för detta.

9

Byggarbete i 1400-korridoren

För tillfället är utrymningsvägen motsatt vägen från fällan belamrad med byggmaterial. Axel Sundbom har frågat byggarbetarna angående möjligheten att hålla korridoren ren, men de anser att
utrustningen inte kan släpas ut varje afton, vilket är fullständigt rimligt. Stefan Carlsson bör kontaktas för explicit utvärdering. Det är även ett problem med säkerheten under svetsningen.
Styrelsen beslutade
att Mikael Hedkvist ska prata med Stefan Carlsson angående problemet, samt nämna problemet
med svetsningen.

10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11

Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:40.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Kenneth Kullbrandt, justeringsperson

Mikael Hedkvist, justeringsperson

