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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-01-19, 18:21-19:17

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Mikael Hedkvist
Erik Hellström
Hampus Frennemo
Sebastian Larsson

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Adjungerad tillika justeringsperson
Kassör
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 18:21.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Louise Sehlstedt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Axel Sundbom valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Mikael Hedkvist och Erik Hellström valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen adjungerar Erik Hällström.

Mikael Hedkvist

Erik Hellström

Louise Sehlstedt
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Informationsutskick

De officiella kanalerna anses inaktuella, för nuvarande uppdateras facebook, freenode.net#ludd och
wiki-sidan. Vid massmailutskick klagar många över att de inte är intresserade av mail. Förslag finns
att ludd skaffar ett konto på twitter. Förslag kommer på att ta upp vidare förslag under nästa möte.
Förslag lämnas att uppdatera ludds sida på reddit med information.

4

Status Kaffemaskin

Axel har inte hunnit undersöka situationen med kaffemaskinen, men har funnit även en annons i
Skellefteå. Det kan vara värt att undersöka kostnad och tillgång av mjölkpulver vid grossen.
Styrelsen beslutade
att Axel ska undersöka annonserna och informera vid nästa möte.

5

Status T1

Tidsplanen verkar hålla enligt Frida.

6

Status Serverhall

Kylan är fortfarande trasig, Akademiska Hus har pratat med Bravida som för närvarande inte vet var
pumpen befinner sig. Även elementen i serverhallen har bytts och luftutblås ska fästas vid utgången
i serverhallen.

7

Planering: Renoveringskomplettering

Styrelsen har kommit fram till att det finns två tillvägagångssätt: arbetet genomförs liknande renoveringen på de platser som ser fula ut vid ett senare tillfälle. Alternativt att arbetet genomförs
direkt, men mindre noggrannt. En kompromiss är att fixa det värsta och vänta med det andra.
Styrelsen beslutade
att ett större renoveringsarbete görs vid ett senare tillfälle.

8

Stormöte LP3

Ett datum bör sättas för ett stormöte under läsperiod 3, efter överläggning sägs preliminärt den 5:e
mars, klockan 18:15.

9

Styrelsekommunikation

Med tanke på att inte alla använder facebook längre föreslås andra medel, smsgrupp föreslås, men
det finns en risk att mycket spam kommer genereras.
Styrelsen beslutade
att Mikael ska starta en smsgrupp vilken resten av styrelsen ska bjudas in till.

Mikael Hedkvist

Erik Hellström

Louise Sehlstedt
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Övriga frågor

10.1. Pongdatorn
Pongdatorn används inte för tillfället, men är korrekt inställd.
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Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 19:17.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Erik Hellström, justeringsperson
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