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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-11-13, 14:19 - 15:02

Plats

SRTs fikarum

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Johan Jatko
Adam Sahlin
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Ordförande
Mötessekreterare
Ledamot tillika justerare
Ledamot tillika justerare
Huvudsystemansvarig
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:19.
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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
Inga adjungeringar.

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
Tacophesten

Posters sitter uppe i LTU:s lokaler. Styrelsen har gjort en inköpslista inför eventet. Försäljning ska
ske i Ljusgården kl. 12-13, 14-18 november. Just nu är 14 personer anmälda.

5.2

Dörrarna

Styrelsen har inte fått någon ny information. Johan Jatko meddelar att golvfärg för nya hallen och
lister för kablar i taket är inköpta.
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Utvärdering av Latex-kursen

Det var 15 besökare från olika program. Deltagarna var nöjda med kursen och lokalen passade bra.
Styrelsen ska kolla om samma sal kan användas för Git-kursen.

7

Planering för fler kurser

Git-kursen ska vara i läsperiod 2 (LP2) eller i början av LP3. Detta för att underlätta programmeringen i Java-kursen. Johan Jatko ska kontakta Anders Engström (ankan), som ska hålla kursen,
och bestämma datum.
Edvin Åkerfeldt funderar på en RegEx-kurs. Styrelsen är positiv.
Johan Jatko funderar på att anordna en bootloader-kurs likt omegapoints ”bootloader på 10 min”.
Marcus Lund funderar på en datasäkerhetskurs.
Dessa är förslag och varje person ska återkomma om det blir en kurs i respektive område. Styrelsen
väljer att tillsvidare fokusera på Git-kursen.

Gustaf Elf

John Elfberg Larsson

Edvin Åkerfeldt
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Vidare planering & schemaläggning inför återöppnandet
av LUDD

Edvin vill göra ett konkret schema för att få färdigt LUDD. Han meddelar att Emil Kitti (Bosch) har
bil och har möjlighet att hjälpa till att slänga skrot och att panta burkar. Styrelsen behöver besluta,
innan tisdag, vad som ska sparas och vad som ska slängas. Kontorsstolarna i nybyggda hallen ska
slängas tillsammans med sofforna och borden. Både soffgruppen vid projektorn och soffgruppen mot
microland kommer sparas. Resten av lokalen ska kollas igenom. Styrelsen kommer märka upp vad
som ska slängas och inte. Racket i lokalen skall även slängas. Styrelsen ska på tisdag, 15 november
kl 16:00-16:30, träffas för att slänga sopor och skrot.
Efter att soporna och skrot är slängt så ska golvet i hallen målas. Även plattformen ska ha luckor
på sidorna. På kortsidan, mot projektorn, ska något sättas upp för att förhindra att det används
som trappa upp till plattformen. Plexiglas är för dyrt idag och det diskuteras att köpa in tampar.
Edvin ska kolla pris på vad den lösningen skulle kosta.

9
9.1

Övriga frågor
Måla rockar och västar innan Tacophesten

Marcus påminner om att måla rockarna och västarna innan tacophesten. Styrelsen är positiv och
färg skall köpas in. Datum för detta tar styret på Slack.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:02.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Gustaf Elf, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson

