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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2012-10-24, 12:24 - 12:49

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Emil Tylén
Harald Andersson
Pontus Ridderström
Sebastian Larsson
Patrik Korpi

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:24.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Harald Andersson och Pontus Ridderström valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Patrik Korpi adjungerades.

Harald Andersson

Pontus Ridderström

Magnus Aspling
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Uppföljning LUDDLAN6

För närvarande är sex personer anmälda till LAN-gruppen. Dessa är:
• Hampus Andersson
• Erik Hellström
• Kenneth Kullbrandt
• Pontus Ridderström
• Colin Calkin
• Patrik Korpi
Utöver dessa kommer rootgruppen (Magnus Aspling, Sebastian Larsson) att medverka vid uppställning och konfigurering av lokal och utrustning.
Ett förslag kommer in om att lära upp en/några av LAN-gruppsmedlemmarna i nätverkshantering
så att denne/dessa kan hjälpa till med konfigurering. Magnus påpekar att detta kommer ta lång tid
då nätverken är komplicerade. Dock kommer rootgruppen att närvara för att svara på frågor under
drift.
LANsystemet är snart i beta, vilket innebär att LAN-gruppen kommer tillåtas testa och bekanta
sig med systemet. Magnus kallar till LAN-gruppsmöte imorgon av denna anledning.
Posters bör sättas upp snarast.
Funktionärer bör under LANet ha något utmärkande på sig. Patrik anmärker att Dollarstore säljer
billiga hattar.
Lokalen är ej bokad. Samma lokal som sist ska bokas.
Städvagn behöver fixas tills efter LANet.
Styrelsen beslutade
att posters ska sättas upp till på fredag.
att Erik och Pontus ska kontrollera priserna på ”funktionärshattar” nästa gång de handlar.
att Emil ska boka A1016 snarast.
att Harald bokar städvagn till LANet
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Uppföljning städning

Emil har fortfarande inte hört något från Jonny Johansson. Inga bra sopsorteringskärl finns, undersökningen pågår.
Styrelsen beslutade
att Erik och Pontus ska titta på soptunnor nästa gång de handlar.

Harald Andersson

Pontus Ridderström

Magnus Aspling

Luleå Universitets Datorförening

5

Styrelsemöte 2012-10-24

3(3)

Återupplivning av Garbage Collect

Eftersom det inför LANet blir mycket information på en gång föreslår Magnus att återuppliva Ludds
gamla tidskrift Garbage Collect. Styrelsen instämmer helhjärtat. Den nya tidningen skall finnas i
både digital och tryckt utgåva.
Harald anser att tidningen bör ha någon form av pussel eller kluring och erbjuder sig att bygga
”korskod”, alltså ett korsord med kod.
Styrelsen beslutade
att Magnus ska bygga en ny utgåva av Garbage Collect.
att Harald ska göra en korskod att sätta i tidningen.
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DomedagsLANet

Datum för LANet bestäms till 21-23 December. Lokalen bestäms till F40.
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Övriga frågor

7.1. Tacofesten
Harald hör av sig till STUK angående offert. Baserat på data från förra årets fest kommer gissningsvis
50 kg kött att behövas, varav 20 kg kyckling. Detta baserat på ett snitt på 500 g per person, vilket
är aningen mer än förra årets 450 g per person. Efter att offerten kommit in bör affischerna sättas
upp.
7.2. Julbordet
Datumet för julbordet föreslås under domedagsLANet. Datumet sätts så småningom till den 21
December.
7.3. Styrelsens julskiva
Frågan kommer när julskivan ska spelas in. Fler låtar behövs innan det blir en skiva. Magnus
rekommenderar att alla i styrelsen spånar på lite låtar hemma. Harald säger att han ska lägga upp
det han kommer på på sin Google+-sida.
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Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 12:49.

Emil Tylén, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Harald Andersson, justeringsperson

Pontus Ridderström, justeringsperson

