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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-08-02, 15:13-16:54

Plats

Internetmöte

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Rama Pallander
Adam Sahlin
Fredrik Nordin

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 15:13.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Rama Pallander och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Skrotet utanför T1

En lastpall med gamla skärmar och dylikt som troligen härstammar från kludd har lämnats utanför
T1. Diskussion utbryter om vad som ska göras åt sakerna då T1 kan komma att stängas på grund
av säkerhetsskäl om utgången blockeras. Det nämns att passiv-aggresiva lappar bör undvikas i
framtiden då säkerhetsvakt från G4S tagit det personligt, vilket inte var vår avsikt. Det nämns även
att skrotet kanske bör flyttas tillfälligt för att slängas vid ett senare tillfälle.
Styrelsen beslutade
att Mikael Hedkvist ska flytta skrotet till serverhallen för tillfällig förvaring.

4

Programmeringsstuga under LP1

LUDD brukar hålla en programmeringsstuga på torsdagskvällar kl 17:00 till 20:00 under LP1 i
samband med kursen D0009E. Det diskuteras om hurvida vi ska rikta programmeringsstugan till
andra kurser också.
Styrelsen beslutade
att Fredrik Nordin ska kontakta bson angående programmeringsstugan.

5

Labrockar

Labrockar ska beställas till nya styrelsemedlemmar. Mikael Hedkvist frågar före detta kassör över
telefon hur det gjordes förra året, och får svaret att de beställdes från sagitta.se och hade en leveranstid på 2-3 veckor. Någon bör ta reda på vad budgeten för intern representation är satt till.
Styrelsen beslutade
att Niklas Ulfvarson ska fråga före detta sekreterare om budgeten.

6

Planering inför NolleP

Styrelsen bör träffas innan föreningens första event under NolleP för planering.
Styrelsen beslutade
att träffas för planering den 20:e augusti.

7

Sektionsdagen

Den 21:a augusti är sektionsdagen. LUDD kommer att hålla aktiviteter kl 10:20 till någon gång efter
15:00. Möjlighet till lunch är 11:40-12:20. Varje grupp med nollor beräknas ta 20 minuter, och det
är 6 grupper om 20 personer vardera under dagen. Styrelsen förväntas välkomna nollor, berätta om
föreningen, och bjuda på våfflor. Det diskuteras även om vi bör ha en frågetävling, föreslaget pris
är en Rasberry Pi.

8

Datasittningen

På kvällen den 21:a augusti är Datasittningen. LUDD har fått två fribiljetter från Datasektionen.
Det diskuteras om hela styrelsen ska gå på sittningen och betala de extra biljetterna från Intern
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representation. Temat på sittningen är "Katt-olik", och gyckel diskuteras.
Styrelsen beslutade
att LUDDs gyckel ska ha Doge tema.

9

Spelkvällen

Spelkvällen är den 23:e augusti och pågår mellan 18:00 och 23:00. Phösare kommer att hjälpa till
med framplockning och avstädning. Vi tar scenen och BGD sitter nedanför. Vi ska ha med oss
spelkonsoler och TV-apparater. Vår kontaktperson från NPG är Simon Persson, och vill vi kontakta
NPGs event-grupp görs det på event@nolleperioden.se. NPG kommer kanske att kunna förse oss
med tre skärmar för eventet, men de kan inte lova något. Våra egna skärmar bör vara tillräckliga.
Styrelsen beslutade
att träffas kl 15:30 och börja förbereda.
En fråga om att få medverka under spelkvällen har inkommit från föreningen Tärningen Avgör.
Styrelsen beslutade
att LUDD inte har något emot att Tärningen Avgör medverkar så länge de fått godkännande från
LTU.

10

Nollemässan

Nollemässan är den 24:e augusti och pågår mellan 13:00 och 16:15. Formatet är max tre personer
och ett bord per medverkande. Under eventet ska vi registrera nya medlemmar, sälja märken, och
eventuellt hålla i någon aktivitet med anknytning till vår verksamhet. Det är i dagsläget oklart
hurvida det blir något LuddLan under LP1, så inget kan sägas om biljettförsäljning till detta event
under Nollemässan. Några styrelsemedlemmar har tentamen under dagen och kommer därför inte
att kunna sitta på Nollemässan hela tiden.
Styrelsen beslutade
att det är lämpligt att sitta i skift.

11

Niklas informerar om bygget

Niklas Ulfvarson har pratat med Nils Fredriksson (ElectricMan) och frågar om det är något vi vill
framföra angående bygget.

12

Samarbete med Snapsakademin

Snapsakademin skriver ut mycket noter och undrar om de får använda LUDDs skrivare till detta. I
utbyte skulle LUDDs medlemmar kunna få rabatt på Snapsakademins konserter, samt att föreningen
skulle kunna få reklam på Snaps posters. Detta samarbete skulle innebära mer slitage på skrivaren,
samt att vi inte kan garantera drift. Samarbetet låter i övrigt som en bra deal.
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Övriga frågor

Adam Sahlin och några bekanta vill visa anime-film på LUDDs projektor under NolleP och hitta
andra anime-intresserade.
Styrelsen beslutade
att det inte är några problem om projektorn bokas som vanligt och det inte krockar med LUDDs
nolle-aktiviteter.

14

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 16:54.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Rama Pallander, justeringsperson

Adam Sahlin, justeringsperson

