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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-08-28, 18:10 - 21:04

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Erik Viklund
Jens Lindholm
Edvin Åkerfeldt
Johan Jatko
Emil Kitti
Mikael Hedkvist
Axel Sundbom

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör
Root
Huvudsystemansvarig
Medlem
Medlem

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:10.

2

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
Erik Viklund och Jens Lindholm valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Jens Lindholm
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut med ändringen att lägga in pågående projekt som en
egen punkt.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Profilering

John och Kitti tittade på profilering efter föregående styrelsemöte. De hittade en font kallad “Titillium Web”. Det bröt ut en diskussion kring fonter. Fonten är ämnad att användas överallt där
LUDD har sin logotyp, som exempelvis i headers på LUDDs egna hemsidor. Styrelsen var överens
om att den föreslagna fonten är snygg.
Mötet diskuterade vad för färger som ska användas. Styrelsen var överens om att en röd, vit och
svart preliminärt ska väljas. Det bröt ut diskussion kring nyanser. Specifika RGB-koder för alla
färger ska fixas fram. Kitti och Edvin tog på sig att åka till Colorama för att få färgexemplar.
Designdiskussion kring målning av väggarna utanför T1 bröt ut. Mötet diskuterade även att spackla
lite utanför T1 för att jämna ut innan det målas. Mötet föreslog att det skulle stå T1 och LUDD
utanför lokalen samt kanske målas Vicke-Virus.
Styrelsen beslutade
att ämna ärendet som ett pågående projekt.
Jatko lämnade mötet 18:27.

4.2

Införskaﬀande av bordsugn

Styrelsen har mixade åsikter till att inköpa en bordsugn. Ett alternativ som togs upp var en varmluftsmicro. Ett problem som Mikael tog upp är att det skulle osa. Diskussion bröt ut kring vad en
bordsugn skulle användas till. Pizza koms det fram till.
Erik ska ta fram ett kostnadsförslag för en bordsugn och varmluftsmikrovågsugn till nästa styrelsemöte.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
3D-printern

Det finns inte längre support för 3D-printern, men Edvin sa att han ska försöka reparera den som
ett hobbyprojekt.

5.2

Läskautomaten

Läskautomaten är trasig. Lösningen för förvaring av läsk är att ha dem i kylskåp i lokalen. Nackdelen
är att den inte är lika stilfull och möjligheten att ha en randomkategori förlorades. Kitti vill gärna
ha den lagad just för att den är cool. Ett problem är att läskautomaten inte längre får plats.
Styrelsen ansåg att det skulle vara för dyrt att införskaﬀa en ny läskautomat.
Styrelsen beslutade
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att låta medlemmar meka med läskautomaten vid intresse.

5.3

Varuautomaten

Kylsystemet till varuautomaten var högljutt vid testning av den efter att den inköptes. Edvin och
Kitti tog på sig att reparera varuautomaten när de har tid.
Det behövs införskaﬀas en tystare fläkt till kylningssystemet.
Även LED-lysrör behövs inköpas.

5.4

Målning av plattformsluckor

Luckorna är färdigmålade av Edvin.

6

Utvärdering av Nolleperioden

Luddolympiaden hölls inte i på grund av att Datasektionen kommunicerade dåligt gällande schema.
Kitti räknade till cirka 54-56 nya medlemmar registrerades under Nolleperioden som helhet. Edvin
sade runt 30+ nya medlemmar.
Det inkom inte särskilt många medlemmar under spelkvällen, men folk hade kul.
Mikael tog upp att Langruppen kan ha klantat sig lite gällande hemsida och rebranding inför
LuddLAN. Diskussion utbröt kring avgifter för LuddLAN/LuddHack.
Under datasittningen skedde inget gyckel, men några representanter närvarade och samtalade med
gäster.
Sammanfattningsvis, ansåg mötet att Nolleperioden var lyckad.

7
7.1

Kurser
LATEX

Fredrik Nordin som har hållt i LATEX-kurser tidigare är inte längre tillgänlig och styrelsen förfrågade
Axel Sundbom som svarade att han inte har tid att hålla i en föreläsning.
Edvin tog upp att istället ha ett laborationstillfälle där folk kan laborera med LATEX och ha en
kortare presentation om hur man går tillväga. Axel såg positivt till att vara handledare och göra
denna korta presentation.
Kursen ska hållas tidigt under läsperiod 2.
Axel kan tänkas hålla i kursen om han har tid.
Det blir ett tillfälle för laboration med en kort föreläsning.

7.2

git-kurs

Brukar hållas tidigt läsperiod 3 av Anders Ängström (ankan). Anders tillfrågades och kan tänkas
hålla i den då igen.
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Övriga kurser

Kitti tog upp om att ha lite mer datainriktade kurser. Problemet är att hitta personer med kompetens och viljan att hålla i dessa kurser, kom mötet fram till. Styrelsen såg positivt till det och ska
se om man kan hitta intresserade.

8

Tacophesten

Hölls den 26/11 förra året.
Styrelsen vill inte krångla med vakt igen då det var dyrt och ansågs som onödigt.
Styrelsen ska kontakta relevanta källor för att se om det går att undvika att ha vakt men ändå ha
alkohol. Det är inte en stökig fest samt är den enda LUDD håller i och vakt anses vara onödigt av
styrelsen.
Styrelsen beslutade
att ha 10/11 som preliminärt datum för Tacophesten.
Mikael ska kontakta Jonas Sundén (blondie) angående om han är intresserad av att göra den kända
tacosåsen “Burn”.

9
9.1

Övriga frågor
Programmeringsstuga

Mikael tog upp att styrelsen ska meddela Jonny Johansson eller Fredrik Bengtsson när det gäller
avlöning för handledare till Python-kursen.

9.2

Ny belysning i lokalen

Kitti tog upp att ha separat belysning för studieytorna. Styrelsen såg positivt till det.
Mikael lämnar mötet 20:28.
Mötet diskuterade olika implementationer av att sektionera upp lampbelysning. En lösning som togs
upp var med Wi-Fi kontrollerade reläer. Styrelsen tog på sig att titta över kostnad och kringliggande
logistik.
Mötet var överens om att inköpa LEDs för att lysa upp plattformen.
Styrelsen beslutade
att dedikera 400 kronor till LEDs för plattformen.

9.3

Varmvattenberedare

Erik tog upp att LUDD borde införskaﬀa en varmvattenberedare för att ge lokalen lättare tillgång
till varmvatten för exempelvis disk eller rengöring. Om en varmvattenberedare införskaﬀas behövs
kransystemet dras om.
Styrelsen ska fundera på det.
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Medlemsmöte

Ett preliminärt datum sattes för det uppkommande medlemsmötet till den 28/9.

9.5

Skräp på LUDD

Kitti tog upp att det har varit skräpigt i lokalen, det ligger mycket saker från rötterna och stammedlemmarna runt om i lokalen som skräpar ned.
Styrelsen var överens om att ta undan efter sig och även att städa lokalen oftare.

9.6

Soﬀa inköpt

Styrelsen köpte in en ny svart soﬀa för 100 kronor till soﬀgruppen.

9.7

Tack

Styrelsen tackade Kittis mor för att ha gjort och donerat drapperier för att ha under plattformen.

10

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 21:04.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Jens Lindholm, justeringsperson

