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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-09-18, 18:02 - 19:17

Plats

T1

Närvarande

August Eriksson
Jens Lindholm
Fredrik Pettersson
Frida Mikkelä
Emil Kitti
Anton Johansson
Edvin Åkerström
Oscar Brink
Edvin Åkerfeldt

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Vice Ordförande tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Ledamot
Valberedning
Revisor

Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:02.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
August Eriksson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fredrik Pettersson och Frida Mikkelä valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Frida Mikkelä
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5

Utse ansvarig(a) för NCPC

Edvin Åkerfeldt tar på sig ansvaret för LUDDs medverkan i NCPC.

6
6.1

Uppdateringar av pågående projekt
LEDs i korridor

En del av en av LUDDs LED-slingor behöver lödas och ett nytt nätaggregat behöver köpas in då
det existerande är defekt eller har för låg eﬀekt.

6.2

Design av banner till LUDD

Medlemmen Adam Sahlin har kontaktats av August och vill ej vara ansvarig för någon design.
Diskussion kring ny designer och nytt ansvar hålls. Fredrik tar på sig ansvaret för att ta fram
designförslag till nästa möte.

6.3

Ny statisk webbsida

Fredrik och Emil har kollat mer på den delvis färdiga nya hemsidan och kommit fram till att den
mall som har använts för den temporära hemsidan är för arbetsam att fortsätta utveckling i och
utforskar andra alternativ.

6.4
6.4.1

Övriga projekt
LED-skylt

LED-skylten har stått mörk sedan LUDDHack då LED-strips:en och tillhörande nätagg och kontroller gick sönder under eventet.
Styrelsen beslutade
att avsätta 500kr för inköp av nya LED-strips och nätaggregat.
6.4.2

Koldioxidsensor

Edvin Åkerström har tagit fram tre prisförslag. Beslut om vilket som ska ageras på bedöms kunna
tas utanför mötet.

Fredrik Pettersson

Frida Mikkelä

August Eriksson

Luleå Universitets Datorförening

6.4.3

Styrelsemöte 2018-09-18

3(4)

LUDDTröjor

LUDD vill ha tröjor med LUDD-designs. Diskussion kring allmän design och ansvarig för att design
tas fram bryter ut. Edvin Åkerström tar på sig ansvaret för att ta fram designförslag. New Profile
har ett samarbete med Teknologkåren som är väldigt attraktivt. Mötet ser något liknande som
väldigt intressant. August tar på sig ansvaret att ringa och kontakta företaget.

7
7.1

Beslut om inköp
Stativ för VR

Jens har tagit fram ett prisförslag för inköp av stativ. Mötet anser att beslut kring inköp inte är
brådskande.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.

7.2

Telefonladdare med sladdar

LUDD skulle behöva fler sladdar till laddarna i lokalen.
Styrelsen beslutade
att avsätta 250kr från lokalbudgeten för att köpa micro usb/lightning/usb-c sladdar.

8

Styrelsens ställning gällande Langruppen

I princip ingen i Langruppen är aktiv exklusive styrelsen och av de som är aktiva överväger flera
avgå. Styrelsen anser att Langruppen inte fyller någon roll längre och bör avvecklas. Styrelsen anser
dock detta vara ett ärende som Langruppen får föra fortsatt diskussion kring, och eventuellt besluta
om, på deras nästa möte.

9

Problem och dispyter som uppstått sedan Nolleperioden

Vissa nya medlemmar som gått med under nolleperioden har tagit med kamrater som inte är LUDDmedlemmar och låtit dessa ta kaﬀe, skriva ut och använda LUDD som studieyta gratis vilket orsakat
problem med trängsel, utgifter och nedskräpning samt ett influx av icke-medlemmar och icke seriösa
medlemmar. Lånekoppar och pappersmuggar skräpar och mötet anser dessa vara överflödiga, då
aktiva medlemmar bedöms kunna ha egna koppar. Styrelsen har även fått rapporter om att en viss
medlem, Josef Utbult, förstör andra medlemmars koppar. En lägre och faktiskt påtvingad maximal
mängd utskrifter per tidsperiod införs i ordningsreglerna under punkt §4.4.5. Den nuvarande gränsen
på 100 utskrifter per vecka föreslås ändras till 100 utskrifter per månad.
Styrelsen beslutade
att ändra ordet ”vecka” till ”månad” under §4.4.5 i ordningsreglerna samt tillämpa reglerna.

10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:17.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Fredrik Pettersson, justeringsperson

Frida Mikkelä, justeringsperson
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