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Rapport från styrelsen
Sedan föregående medlemsmöte har flertal evenemang hållits, byggprojekt gjorts och
stämningen överlag i LUDDs lokal upplevs ha förbättrats. De evenemang som styrelsen hållit i
är framförallt Latex-kursen, Tacophesten, CCLan och Google Hashcode.
Latex-kursen hade betydligt mer intresse än det som förväntades, och omkring 20 personer
utöver styrelsen dök upp. De som deltog i kursen upplevdes vara nöjda överlag med kursens
innehåll, och vissa sade sig till och med vilja komma tillbaka nästa år igen.
Tacophesten upplevdes också vara ett lyckat evenemang. Omkring 70 personer anmälde sig till
evenemanget varav över 50 deltog. Även gällande detta evenemang var konsensus att de
deltagande var nöjda. Burn-såsen blev svagare än tidigare år till följd av att LTUs
säkerhetsansvarige gett oss en varning till följd av missödet som inträffade under Nolleperioden.
CCLan fick färre deltagare än senast, vilket till stor del bedöms bero på att marknadsföring inte
kom ut i tid. Bakom det finns problematiken kring att Langruppen som brukat sköta LAN inte
längre är aktiv, och allt ansvar nu istället ligger på styrelsen. Trots detta blev dock evenemanget
lyckat, stämningen var god och de som deltog hade inget negativt att säga om evenemanget,
bortsett från antalet deltagare. CCLan är ett samarbete med föreningen TAFS i Skellefteå, som
är positiva till fortsatt samarbete under kommande år. Till följd av att Langruppen blivit upplöst
är det dock upp till den styrelse som nu väljs att bestämma huruvida samarbetet ska fortsätta.
De byggprojekt som gjorts i T1 är en ny trappa och bardisk. Trappan blev ett misslyckande till
följd av att fel sorts trä köptes in (tryckimpregnerat), och styrelsen var allmänt missnöjda med
hur den blev ojämn och därmed ostabil. Därför slängdes den egenbyggda trappan varefter en
ny bättre trappa kort därefter införskaffades.
Bardisken har blivit byggd och i stort sett färdigställd, som utlovat under föregående
medlemsmöte. Endast mindre detaljer såsom en hylla för kaffekoppar återstår att göras.
Styrelsen kommer lösa detta tillfälligt genom att stoppa den gamla bardisken under bänkskivan
på den nya, vilket är möjligt genom att skruva loss hjulen från den gamla.
Stämningen i LUDDs lokal bedöms ha blivit markant bättre i takt med att mängden folk i lokalen
har minskat under året, efter att ha varit väldigt fullt veckorna efter Nolleperioden. Dessutom har
nya ordningsregler införts för att underlätta för styrelsen att tillrättavisa medlemmar som inte
sköter sig.
Under resterande verksamhetsåret har endast ett större evenemang planerats av styrelsen,
vilket är en företagskväll på begäran av NEAVA. I övrigt planerar styrelsen att satsa på att göra
Torsdagshack större och genomföra en så bra överlämning som möjligt för den nya styrelsen,
eftersom vi upplevde att det kunde göras bättre under det förra året.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.
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Behandling av Roots motion för inköp av grafikkort

August presenterar en motion inskickad av Johan Jatko på roots vägnar. Se bilaga för motion.
Styrelsen beslutade
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att bifalla motionen och allokera 10000kr från budgetposten ”Projekt” till detta.
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Diskussion och ev. beslut avseende kränkande betéende i
LUDD:s lokaler

Styrelsen har fått klagomål att medlemmar begår eventuella brott mot LTU:s beteenderegler, August
har föreslagit ett tillägg till ordningsreglerna.
Diverse tolkningar av LUDD:s och LTU:s regler diskuteras för hur detta tillägg ska formuleras.
Styrelsen beslutade
att Införa den föreslagna punkten ”§4.4.6. Samtalsklimat” under ”§4.4. Ordningsregler” i styrdokumentet.
Punkten i sin helhet lyder: ”4.4.6. Samtalsklimat
Ingen ska känna sig ovälkommen i LUDDs lokaler och verksamhet, oavsett ursprung, religion och
dylikt. Den som uttrycker sig på ett sätt som bryter mot följande samtalsregler riskerar att bli
utesluten ur föreningen med omedelbar verkan.
• Man får inte uttala sig på ett sätt som medvetet upplevs kränkande av andra medlemmar i
föreningen.
• Medlemmar ska i LUDDs lokaler bete sig i enlighet med LTUs regler, bland annat https://www.ltu.se/student/Planera/Minarattigheter-och-skyldigheter/Likabehandling-for-studenter-1.7749”
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Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.
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Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 16:15.
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