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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-12-02, 12:01-12:38

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Mikael Hedkvist
Kenneth Kullbrandt
Hampus Frennemo
Sebastian Larsson

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:01.

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

Mikael Hedkvist

Kenneth Kullbrandt

Louise Sehlstedt
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T1 status

Louise har varit på möte med Petra Hermansson, de kommer göra sju hål för diverse avlopp och
elektricitet. Vi vet ej hur stora hålen är, men de är troligtvis i taket. De har uppskattat att arbetet
kommer ta två veckor, vecka 3 och 4. När de räknade på två veckor gjorde de det med buffer, de
ska även se till att utrustning finns. Styrelsen kommer måsta flytta en del möbler från väggarna. T1
kommer att måsta vara stängt under den tiden. Louise kommer att få mail med detaljer. Det finns
en chans att de kommer återställa golvbrunnen i T1.

4

Serverhall Status

Ventilationen ska justeras i DH2 men flytten till DH1 är påbörjad och går i etapper. Fortsatt
flytt ska påbörjas när man fått tag på ägarna till servrarna. Ett meddelande ska läggas upp på
informationskanalerna som ska anses permanent.

5

Myskväll med Datasektionen

Datasektion kommer att ha sektionsmöte onsdagen den 3:e och vill “låna” T1 till att ha myskväll i.
Vi har tidigare nekat bokning av lokalen, men så länge samma premisser följs kommer de att kunna
använda lokalen. Ett problem är att boardgame dungeon även vill använda lokalen på samma tid.
Styrelsen beslutade
att mer information ska efterfrågas från datasektionen.
att lokalanvändningen inte är exklusiv och att boardgame dungeon måste acceptera situationen
för att de ska få vistas i T1.

6

Pizzakväll med Datasektionen

Datasektionen behöver renovera gula och måste ha någonstans att placera sina saker, därför vill de
låna plats i KLUDD. LUDD måste därför veta hur mycket saker som ska placeras i KLUDD. De
har föreslagit att bjuda på pizza i utbyte, men eftersom att styrelsen anser att det är mutor uppstår
istället frågan om KLUDD ska lånas ut gratis.

7

Julfirande

LUDDs julskiva har länge varit planerad, men inte utförd, gör man det alkoholfritt kan T1 användas.
Kenneth föreslår att man kan genomföra “secret santa”. Problemet kan vara att det inte finns
intresse, ett formulär av något slag ska tas fram för att se om intresse finns. En styrelsefest föreslå
även.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mikael Hedkvist

Kenneth Kullbrandt

Louise Sehlstedt
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Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:38.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Kenneth Kullbrandt, justeringsperson
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