Bilagor

Sammanfattning
Nedan följer en tabell över mötesrelevanta bilagor. Bilagorna följer sedan i den
ordning de presenteras i tabellen.

#
Titel
1
Budgetförslag för 2016/2017
2 Verksamhetsplan för 2016/2017
3
Inköp av varuautomat
4
Pengar till renovering

Kommentar
Budgetförslag verksamhetsåret 2016-2017
Förslag till verksamhetsplan 2016-2017
Proposition om inköp av varuautomat
Proposition om renoveringspengar

Styrelsen 2015/2016

Budgetförslag för 2016/2017

Budget
Post
Inkomst
Märkesförsäljning
400
Klädförsäljning
100
Medlemsavgifter
32000
3D-skrivare
300
Fester och Danser
3200
Lan
4000
Kurser och läger
Rötter
Övriga Anläggningskostnader
Förbrukningsinventarier
Tillbehör till datorer
Frakter och transporter
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Intern representation
Totalt
40000
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Utgift

1000
4000
4000
3000
2000
7000
6000
3000
4000
1000
1000
4000
40000

Styrelsen 2015/2016

Verksamhetsplan för 2016/2017
Styrelsen skall under verksamhetsåret 2016/2017 arbeta för att:
• Hitta nya medlemmar och göra dem intresserade av Ludds verksamhet.
• Marknadsföra Ludd vid alla givna tillfällen för att kuunna skapa en positiv bild och öka medlemmars engagemang i
föreningen, där detta arbete ska börja under nolleperioden.
• Anordna olika event för medlemmar, däribland;
– Spelkvällen, under nolleperioden
– Nollemässan, under nolleperioden
– Luddlan 2016
– Tacofesten
– NCPC, tillsammans med SRT
– .DLL 2017, tillsammans med Datasektionen
• Anordna olika kurser som medlemmarna är intresserade av för att främja intresset och öka kunskapsbasen inom programmering och systemvetande.
• Skapa en positiv och givande studiemiljö i T1. där medlemmarna gärna även spenderar kvällar och helger.
• Bedriva kontinuerliga aktiviteter som gynnar och stärker medlemmarnas kunnande inom programmering, såsom programmeringsstuga och programmeringsstegen.
• Sträva efter att öka samarbetet med andra föreningar och sektioner för att nå ut till studenter över hela uniersitetet.
• Aktivt agera för att sälja märken och stickers vid studentikosa sammanhang.

1

Motion
Till: Ludds Medlemsmöte 2016-04-25
Av: Niklas Ulfvarson, för styrelsen
Gällande: Inköp av varuautomat
Mötesdatum: 2016-04-25

Bakgrund: Framtida förändringar av lokalen kan göra att strukturen på Bosch också behöver
förändras. Detta i kombination med att vi arbetar för att digitalisera betalningar blir argument
för att införskaffa en varuautomat, som blir betydligt mer lätthanterlig, och dessutom kan vara
tillgänglig utan närvarande styrelsemedlemmar.
Vi har hittat en för 6000kr i Sundsvall: http://www.blocket.se/vasternorrland/Varuautomat_
65364160.htm?ca=4&w=1&last=1
Men även exempelvis denna för 5000 i Vetlanda: http://www.blocket.se/jonkoping/
Varuautomat_Wittenborg_66210943.htm?ca=1_9&w=3
Styrelsen föreslår därför mötet att:
Avsätta 6000 kronor för inköp av varuautomat.
Ålägga till styrelsen att införskaffa och till Ludd transportera en varuautomat.

Niklas Ulfvarson, för styrelsen
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Proposition
Till: Ludds Medlemsmöte 2016-04-25
Av: Niklas Ulfvarson, för styrelsen
Gällande: Pengar till renovering
Mötesdatum: 2016-04-25

Bakgrund: De senaste veckorna har varit turbulenta och fyllda med besked om nya säkerhetsdirektiv.
En av de förändringar detta inneburit för oss är en nu stängd lokal. Vi väntar i dagsläget på ett
godkännande från Akademiska Hus innan vi kan börja åtgärda problemen, men när vi fått ett
besked måste vi kunna sätta igång. Vi vill därför ta av LUDDs likvida medel en summa som vi
kan inleda arbetet med. Diskussioner pågår med SRT, Akademiska Hus, och LTUs fastighetsenhet
om vilka utgifter vi behöver stå för, men oavsett är det pengar som betalas tillbaka till oss senare.
För nu är detta något som måste ske för att öppna lokalen, och något som måste ske direkt.
Styrelsen föreslår därför mötet att:
Avsätta 30 000 kronor för byggmaterial och dylikt.
Ålägga till styrelsen att verkställa ombyggnationen av T1.

Niklas Ulfvarson, för styrelsen
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