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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-11-11, 12:03-12:34

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Kenneth Kullbrandt
Mikael Hedkvist
Hampus Frennemo
Sebastian Larsson

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:03.

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
Kenneth Kullbrandt och Mikael Hedkvist valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Switchar till LANgruppen

LANgruppen har bestämt att de vill köpa in 3 nya switchar för sin budget, eftersom att den är
en del del av LUDDs årsbudget och att priset är nämnvärt bör styrelsen se över beslutet. En av
switcharna var Cisco Sg300-20 som kostar cirka 2000.
Styrelsen beslutade
att switcharna ska köpas in, då de ligger inom deras budgetram och är ett lämpligt inköp.

4

Tacofest återkoppling

LUDDs årliga tacofesten gick av stapeln den senaste helgen. Mikael anser att festen gick bra, men
att vi måste göra en ny lista av ingredienser att köpa in, då den nuvarande är ganska felaktig. Mer
än ett tråg av kyckling och ungefär ett halvt tråg köttfärs blev över, mängden kyckling ska dras
ned, men den nuvarande mängden av köttfärs anses bra. Mycket julmust köptes in och blev över,
denna ska återförsäljas genom Bosch, vi säljer flaskorna för 6kr styck. Inget nytt pris har givits för
köttet, vi förväntar oss 20 kilo kött för 800 kronor.

5

Handelsavtal med Axfood

När Niklas Fuks senast var och handlade på snabbgross fick han veta att vi inte längre står i Axfoods
kundregister. Det visar sig att de har bytt kundregister och därför skulle styrelsen fått ett nytt kort,
vilket vi inte har fått. Problemet är nu löst, men det fysiska kortet har inte anlänt, vi kan ändå
handla med LUDDs organisations- och kundnummer.

6

Uppdatering Serverhallen

LUDD ska få tillbaka DH1 och en del av LCNet ska placeras därinne. Hela styrelsen ska hjälpa
till med att flytta servrarna, preliminärt under slutet av denna vecka. Bravida har nu bokat in ett
byte av kompressor i serverhallen, bytet ska vara bokat under denna vecka. LUDD kommer inte att
betala kostnaden, men vi får endast tillbaka 60% av kylkapaciteten.

7

Införskaffande av ett nytt ljudsystem

Vårt gamla ljudsystem är gammalt och slut, det bör därför bytas ut. Mikael föreslår att LUDD kan
låna hans ljudsystem på obestömd tid. Louise tycker att ljudsystemet bör ägas av LUDD permanent.
Styrelsen beslutade
att Mikael Hedkvist lånar ut sitt ljudsystem tillsvidare.

8

Övriga frågor

8.1. Mail om medlemsavgifter
Vi måste skicka ut mail angående betalning av medlemsavgift. Styrelsen bestämmer att Hampus
Frennemo ska skicka ut mailet.
8.2. Allmänna inköp
Det finns saker som eventuellt borde köpas in, den sista skrivarkasseten har nu bytts in i skrivaren,
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den måste därför köpas in direkt då vi inte kan köpa en ny skrivare just nu. Ett tangentbord skulle
köpas in till MP4, helst något med pekplatta på tangetbordet, det förslag som Emil Tylén lämnade
till styrelsen ska överses.
Styrelsen beslutade
att köpa in en tonerkasett.
8.3. LUDDs RSS-kanal
LUDD har en sällan använd RSS kanal som hämtar poster från LUDDs G+-kanal som inte uppdaterats sen 2012. Den borde ses över.

9

Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:34.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Kenneth Kullbrandt, justeringsperson

Mikael Hedkvist, justeringsperson

