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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-01-09, 18:17 - 18:57

Plats

SRT:s fikarum

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Adam Sahlin
Mikael Hedkvist

1

Ordförande
Mötessekreterare
Ledamot tillika justerare
Ledamot tillika justerare
Kassör
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 18:17.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Marcus Lund valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Gustaf Elf och John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Mikael Hedkvist med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Gustaf Elf

John Elfberg Larsson

Edvin Åkerfeldt
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Dörrarna

Vi har fått dörrarna. Tyvärr har dörrarna blivit felmonterade och en ny dörr måste beställas.
En brandingenjör skall kolla på lokalen i veckan. Den lilla dörren i nya korridoren kan blockera
ytterdörren om båda öppnas samtidigt. Det ska lösas med att ta bort den lilla dörren och ersätta
den med en fast vägg. PEAB satte dasslås i dörrarna som gör att ytterdörrarna inte låser automatiskt
när dörren slås igen. Vi skall kontrollera om det går att ha öppet med förutsättningar.

5.2

Git-kurs

Edvin har fått svar från Håkan Jonsson. Han ser positivt på att gå på en av hans föreläsningar för
att informera om kursen. Det är problemlösningspass den 16 eller 18 januari som passar att besöka
kursen.
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Brandinspektörens utlåtande

Brandingenjören besökte inte T1 idag, men kontrollanten kommer senare.
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Fortsatt prat om inredning av om lokalen

Vi kommer att få lampor av Akademiska Hus.
Marcus tar upp att det skulle behövas att sätta igen plattformen med luckor innan öppningen av
lokalen.
Marcus säger att XP-el vill engagera sina medlemmar och vill hitta roliga projekt att arbeta med.
Ludd har fått ett flipperspel som måste repareras och skulle passa sig utmärkt att göra ett samarbete.
Varuautomaten skall digitaliseras så att den kan användas. Edvin vill testa att ta ut lysrören och
se hur varm maskinen blir.

Gustaf Elf

John Elfberg Larsson

Edvin Åkerfeldt
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Övriga frågor
Valberednignen

Rapport från Mikael Hedkvist. Då lokalen har vart stängd så har valberednignen haft svårt att prata
och hitta intresserade personer till nästa styrelse. Detta gör att vi eventuellt kan hålla medlemsmötet
senare. Valberedningen har hittat en person trots att lokalen vart stängd.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 18:57.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Gustaf Elf, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson

