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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-12-07, 18:31-19:17

Plats

T1

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Fredrik Nordin
Adam Sahlin
Rama Pallander
Alexandra Lampinen
Erik Viklund

1

Ordförande
Sekreterare
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör
Ledamot
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:31.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fredrik Nordin och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Viklund med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Fredrik Nordin

Adam Sahlin

Niklas Ulfvarson
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Brandsläckare

Alternativ för inköp av brandsläckare diskuteras. Kolsyresläckare är fördelaktigt nära elektronik,
men dyrare. Skumsläckare är bättre till möbler. Pulversläckare är billigare, men det måste saneras
efter användning. Uppskattat pris för pulversläckare är ca 500 kr för 6 kg. Niklas tar på sig att
ringa exempelvis försäkringsbolag eller andra distrubutörer och ta fram ett konkret förslag till nästa
vecka.

5.2

Hackaton

Eventet gick av stapeln i lördags. Det anses ha varit färre deltagare än vad som väntats. De avsatta
pengarna användes inte. Förslag om ett större event i samarbete med XP-el till våren diskuteras.

5.3

Intrång i DH1

Niklas informerar. Okända personer har setts i DH1. LTU och Stefan Carlsson har kontaktats.
Övervakningsbilder har granskats. En ny övervakningskamera har satts upp i DH1. LUDD kommer
att få nya lås till sina lokaler i framtiden.

6

Beslut gällande förslag från langruppen

Det har inkommit ett förslag från langruppen. Förslaget innefattar inköp av 3 förvaringslådor, samt
allokerande av förvaringsplats för utrustning som används vid LAN-event. Förvaringslådorna kostar
totalt ca 270 kr. Fredrik anser att det är en dålig idé att förvara langruppens och DLLs saker
tillsammans då de kan förväxlas. Platsen som enligt förslaget ska allokeras till utrustningen har det
tidigare varit på tal ska bli en station för 3D-skrivaren. Angående 3D-skrivaren anses det att det
bör ses till att den är väl fungerande innan man börjar allokera plats för den. Niklas anser att det
är onödigt att allokera en hel hylla för tre lådor. Rama ser inget problem med att förvara LUDDs
och DLLs utrustning på samma plats.
Styrelsen beslutade
att köpa in lådorna enligt inkommet förslag.
att inte allokera utrymmet enligt förslag.

Fredrik Nordin

Adam Sahlin

Niklas Ulfvarson
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Övriga frågor
Ommöblering

Erik undrar hur det går med ommöbleringen. Niklas svarar att det planeras ske efter den 16:e. Det
anmärks att det går omtentor fram till den 21:a. Frågan diskuteras vidare nästa möte.

8

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:17.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Fredrik Nordin, justeringsperson

Adam Sahlin, justeringsperson

