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Ledamot
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 19:06.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Marcus Lund valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Hampus Frennemo och Mikael Hedkvist valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Medlemmarna beslutade
att förklara mötet behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Godkännande av dagordning

Medlemmarna beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5

Rapport från styrelsen 2015/2016

Styrelsen 2015/2016 rapporterar att allt har gått bra i helhet (bilaga 1).

6

Rapport från revisor

Axel Sundbom rapporterar att protokollen och kvitton stämmer. Han meddelar även att det förekommit förseningar av diverse saker men som nu är åtgärdade. Axel föreslår styrelsens ansvarsfrihet
(bilaga 2).

7

Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2015/2016

Mötet diskuterar punkten när den gamla styrelsen lämnat lokalen.
Medlemmarna beslutade
att styrelsen verksamhetsåret 2015/2016 får ansvarsfrihet.

8
8.1

Behandling av propositioner
Stadgeändring för digitalisering av LUDD-registrering

Johan Jatko sammanfattar propositionen för att digitalisera medlemsregistreringen (bilaga 3). Axel
Sundbom frågar varför det står i stadgarna att medlemsregistreringen måste vara i fysisk form. Jatko
förklarar att det inte ger något rättsligt övertag, därför är punkten onödig. Ändringen påverkar
endast skapandet av kontot och ej betalningen. Det diskuteras runt ämnet.
Medlemmarna beslutade
att ändra paragraf 7 i stadgarna genom att ta bort ordet ”skriftligt”.
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Stadge- och systemändring till stöd för kalenderår som medlemstid

(Bilaga 4)
Adam Sahlin presenterar propositionen för mötet. Axel Sundbom frågar rootgruppen hur stort
jobbet är. Jatko svarar med att ändringen lätt kan göras. Fredrik Nordin frågar om det går att
”utnyttja” systemet och vara inaktiv medlem en månad och sedan bli medlem igen. Det diskuteras
om kontona ska inaktiveras under den tid som medlemmen inte betalat. Emil Tylén undrar hur man
uppmuntrar medlemmarna till att registrera sig under nolle-p. Det diskuteras kring änmet.
Det inkommer ett yrkande från Johan Jatko (bilaga 5).
Styrelsen jämkar sig med yrkandet varpå det diskuteras hur man ska påminna medlemmarna att
förnya medlemsskapet. Det inkommer ett yrkande från Johan Jatko (bilaga 6).
Medlemmarna beslutade
att ta bort den andra ”att”-satsen från propositonen.
att ändra ”ett kalenderår” till ”365 dagar framåt”.
Det diskuteras hurvida de nuvarande medlemmarna ska migreras till det nya systemet eller ej.
Mötet diskuterar frågan yttligare.
Medlemmarna beslutade
att godkänna propositionen med de två ändringar som diskuterats.

8.3

Avsättande av pengar till nya terminaler i T1

(Bilaga 7)
Fredrik Nordin undrar om allt köps samtidigt eller testa en terminal först. Johan Jatko svarar
att samtliga skulle köpas in samtidigt. Rama Pallander undrar om det är helt nödvändigt med
tre skärmar. Johan Jatko svarar att terminalerna stödjer det och underlättar för multitasking.
Rootgruppen meddelar att priset har gått upp och att pengarna precis skulle räcka för inköpet.
Mötet diskutarar punkten varpå det inkommer ett yrkande från Johan Jatko (Bilaga 8).
Styrelsen jämkar sig med yrkandet.
Medlemmarna beslutade
att godkänna propositonen med ändringen från yrkandet Johan Jatko lämnade in.
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Behandling av motioner
Inköp av utrustning till serverhall

Johan Jatko förklarar motionen i sin helhet (bilaga 9). Lokalen har byggts om och serverhallen
behöver dra ny el. Kablar och patchpaneler ska användas för att få bättre ordning i serverhallen.
Edvin Åkerfeldt undrar om inköpet har en praktisk funktion. Jatko svarar att det dels ger funktion
och att det snyggar upp i serverhallen.
Det frågas om utrustningen, i fråga, snart skulle utdateras, och svaret är nej.
Medlemmarna beslutade
att avsätta 6700 kr till inköp av kablage och nätverksutrustning.

10
10.1

Övriga frågor
Upphöjningen i T1

Axel Sundbom frågar om upphöjningen. Stolarna kan sjunka ner under borden och lyfta dem vilket
kan orsaka att något faller ner från upphöjlingen. Jatko svarar att det ska vara en vägg framför
plattformen och att institutionen eventuellt har möbler som LUDD kan få.

10.2

Öppnande av T1

Patrik frågar när lokalen öppnas igen. Styrelsen svarar att dörrarna är beställda och att lokalen är
stängd tills de nya dörrarna är monterade. Styrelsen meddelar också att nya brandlarm är installerade.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 20:11.
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Hampus Frennemo, justeringsperson

Mikael Hedkvist, justeringsperson

