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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-04-23, 18:14 - 19:48

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Jens Lindholm
Anton Johansson
Erik Viklund
Edvin Åkerfeldt
Emil Kitti
Fredrik Pettersson
August Eriksson
Frida Mikkelä
Oscar Brink
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Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Medlem tillika justeringsperson
Ledamot
Kassör
Huvudsystemansvarig
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:14.
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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
Jens Lindholm och Anton Johansson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats med tillägget av underpunkterna “PR-workshop”, “RegExkurs” och “Profilering”, samt tillägget av punkten “Städning av lokal” under “Uppdateringar
av pågående projekt”.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.
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5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Kaﬀemaskin

LUDD fick en kaﬀemaskin donerat till föreningen av företaget Neava Technologies. Den behöver
städas ur, men ska vara av god kvalité, enligt Jens. Kaﬀemaskinen har alla funktioner som styrelsen
önskade sig. Planen är att den nya kaﬀemaskinen ska installeras där medlemskylen är för närvarande.
Styrelsen tackar Neava Technologies för en generös gåva! Jens tog på sig att göra ett tack-utskick
på Facebook.
Pulvret till den gamla kaﬀemaskinen kan bli dåligt och styrelsen ska se över hur man kan göra sig
av med det. Edvin och Erik ska försöka få den nya kaﬀemaskinen att fungera så snart som möjligt.

5.2

PR-workshop

PR-workshoppen är på torsdag denna vecka. August kommer på onsdag att köpa fika för eventet.
Jens tog på sig att skicka ut en påminnelse.
Frida nämner att det kommer ha liknande upplägg som föregående workshop.

5.3

RegEx-kurs

Anton tog på sig att annonsera kursen till 1:orna, Fredrik annonserar eventet för 2:orna och Jens
för 3:orna.
Jens ska publicera Facebook-eventet efter mötet.
Diskussion utbröt kring vad de deltagande ska bjudas på efter kursen. Mötet kom fram till att det
kan serveras våﬄor och överbliven fika från workshoppen.

5.4

Profilering

Edvin nämnde att grafikern Viktor Bergström som gjort XP-els oﬃciella Telegram stickerpack skulle
kunna göra LUDD:s oﬃciella. Mötet såg positivt till detta och Edvin ska kontakta honom.
Edvin påpekade att den nya kaﬀemaskinen har en display och skulle kunna exempelvis kunna ha
Vicke-Virus som dricker kaﬀe.
Mötet diskuterar hur tröjor ska göras. Nuvarande styrelse ska se försöka få klart en design som de
presenterar till nästkommande styrelse som går ut till medlemmarna under en given tid där de får
beställa.
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Diskussion utbröt kring att byta ut krukorna till några av växterna på LUDD. Anton tog på sig att
se över olika krukor.
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Städning av lokal

Korridoren är fortfarande stökig. Den gamla läskautomaten står fortfarande kvar i korridoren och
bord, samt byggmaterial skräpar ned. Byggmaterialet till serverhallen kommer flyttas in i serverhallen och resterande saker flyttas till D-huset.
Styrelsen kommer att rensa korridoren under lördag eftermiddag.
Gustaf frågar mötet om det behövs fler soptunnor då de nuvarande fylls ganska fort. John ansåg
att den nuvarande mängden var tillräcklig, mötet höll med.
Styrelsen ansåg att folk fortfarande är slarviga med att städa efter sig, speciellt disken.
Emil nämnde att en idé för att hålla lokalen städad är att låta varje styrelsemedlem få ansvar för
ett område av lokalen, där de ska hålla det området rent. Mötet såg positivt till det. Styrelsen ska
testa detta upplägg och se hur det fungerar. En utvärdering om hur det fungerar görs om en månad.
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7.1

Övriga frågor
Inköp av en Sodastream

Anton har fått en förfrågan av en medlem att inköpa en Sodastream. Mötet diskuterar om det är
relevant. Styrelsen var negativ till att lägga ned något arbete på att införskaﬀa en Sodastream.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:48.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Anton Johansson, justeringsperson

