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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-12-04, 14:41 - 15:31

Plats

SRT:s fikarum

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Johan Jatko
Adam Sahlin
Sebastian Larsson
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Ordförande
Mötessekreterare
Huvudsystemansvarig tillika justerare
Kassör tillika justerare
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:41.
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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
Johan Jatko och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Sebastian Larsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Johan Jatko

Adam Sahlin

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.
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5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Dörrarna

Edvin har skickat ett mail till Rickard Hedlund. Vi har inte hört något mer om statusen för dörrarna.

5.2

Git-kursen

Jatko har kontaktat Ankan och han kommer hålla kursen. Han kan den 18-19 januari.
Styrelsen beslutade
att sätta preliminärt datum för Git-kursen den 19:e januari kl 19:00.
Edvin lägger fram en idé om att kontakta Håkan Jonsson och planera att besöka under en lektion
för att informera om Git-kursen. Han kontaktar Håkan och lägger även upp ett event på Facebook.

5.3

Lokalens återöppnande

Vi har sagt preliminärt datum den 15:e december. Nya korridoren skall golvmålas och vi hoppas
färgen hinner torka innan öppnandet av lokalen. Varuautomaten är flyttad till köksavdelningen. Mötet diskuterar planlösningen i köket. Det diskuteras att flytta läskautomaten och sätta den bredvid
varuautomaten och sätta upp metallhyllor. Detta kommer fortsätta diskuteras i styrelsen. Prio just
nu är att måla korridoren.
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Utställning av LUDD:s gamla datorutrustning i A-huset

Jatko har kontaktat SRT och pratat om att ha montrar i A-huset som visar upp äldre hårdvara.
SRT är possitiva. Jatko fortsätter en konversation med SRT.

7
7.1

Övriga frågor
Server från Facebook

Jatko har mailat Facebook och frågat om racken som vi skulle få. Vi väntar svar.

Johan Jatko

Adam Sahlin

Edvin Åkerfeldt
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Billigare servrar till LUDD:s medlemmar

Jatko har kontaktat GG Serverparts och frågat om LUDDs medlemmar kan få rabatt på servrar.
Han väntar på svar.

7.3

Pluggplatser på LUDD

Jatko presenterar en idé om att göra pluggstationer (”dockningsstationer”) där en medlem kan sätta
sig och koppla in sin bärbara dator till skärm, tangentbord, nätverk och mus.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:31.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Johan Jatko, justeringsperson

Adam Sahlin, justeringsperson

