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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-09-30, 12:04-12:22

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Hampus Frennemo
Mikael Hedkvist
Sebastian Larsson

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:04.

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
Hampus Frennemo och Mikael Hedkvist valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Hampus Frennemo

Mikael Hedkvist

Louise Sehlstedt
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Om NCPC

En tid för att sätta upp terminalerna inför NCPC måste bestämmas.
Styrelsen beslutade
att styrelsen möts klockan sex, den tredje oktober och ställer i ordning terminalerna.

4

Foto till årsmötet

Ett foto av styrelsen ska redigeras och skickas in till teknologkåren för deltagande i skolkatalogen.
Styrelsen beslutade
att Axel Sundbom ska redigera fotot och lämna förslag till det resterande styret.

5

Välkomstmiddagen

Hampus Frennemo har föreslagit att styrelsen äter på O’Learys.
Styrelsen beslutade
att ett bord ska bokas på O’leary’s vid givet datum.

6

Tacofesten

Mikael Hedkvist har fått klartecken från D6 och har pratat med STUK och Kenneth har bokat
Gelbe utan att ha fått veta någon kostnad.
Styrelsen beslutade
att Mikael Hedkvist eller Kenneth ska undersöka om det kommer att kosta något att hyra Gelbe.

7

Resin på spegeln i 3D-skrivaren

Vid utskrivning av en 3D-modell har det kommit resing på spegeln. Formlabs måste kontaktas
angående en metod för att ta bort resinen.
Styrelsen beslutade
att inget ska göras tills dess att vi fått svar från Formlabs.
att kompressor ska köpas samtidigt som trådlöst tangentbord om det behövs för rengöringen.

8

Uppdatera stadgarna

Stadgarna måste uppdateras enligt förändringarna som klubbades igenom på medlemsmötet.
Styrelsen beslutade
att Axel sundbom skall uppdatera stadgarna på hemsidan.

Hampus Frennemo

Mikael Hedkvist

Louise Sehlstedt
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Angående Renoveringen

Ett möte tagit plats där representanter från LUDD, Fällan och XP-el deltog. En informationskanal
för föreningarna ska sättas upp på studentwebben. De som deltog vid mötet har även ingått i en
mailgrupp. En vägg kanske ska sättas upp så att Fällan även kan återuppta sin verksamhet.

10

Uppdatering angående kaffemaskinen

Axel Sundbom har arbetat med kaffemaskinen, men den är änu ur funktion.

11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12

Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:22.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Hampus Frennemo, justeringsperson

Mikael Hedkvist, justeringsperson

