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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2014-09-23, 12:11-12:41

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Kenneth Kullbrandt
Mikael Hedkvist
Hampus Frennemo

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:11.

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

Kenneth Kullbrandt

Mikael Hedkvist

Louise Sehlstedt
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Datum för välkomstmiddag och städdag

Styrelsen har beslutat att hålla båda eventen under på samma dag, en lördag bestäms då ingen
kommer att befinna sig i T1. Lördagen den 11:e oktober, 18:00 föreslås även som dag för välkomstmiddagen, Hampus ska kolla restauranger.
Styrelsen beslutade
att den 11 oktober väljs som datum.

4

Uppdatering på renoveringen

Louise har mailat med Andreas Nilsson angående renoveringen, vi har fått veta att kylningen kommer
att gå ned.

5

Nya skrivarkassetter måste köpas till skrivaren

Skrivaren börjar vara gammal och just nu är skrivarkassetten död, förslag ges därför att köpa en ny
skrivare.
Styrelsen beslutade
att Hampus Frennemo ska beställa en ny kassett.
att Axel Sundbom ska tala med Emil Tylén anående nybeställning.

6

Tacofesten

Adam Sahlin har talats med angående att göra en ny poster, förslag har lagts fram att basera den
på LUDDs nuvarande poster och att använda den som standard för kommande år. Adam Sahlin
har bett om arvode för arbetet, förslag läggs fram på inträde till tacofesten + 50kr/h max 400kr.
Rykten säger att Gelbe nu kostar 1000kr att hyra, det skulle skapa stora problem.
Styrelsen beslutade
att Kenneth Kullbrandt ska diskutera priset med Adam Sahlin.
att Kenneth Kullbrandt och Mikael Hedkvist ska prata med de som är ansvariga för uthyrningen
av Gelbe.

7

Foto till årsboken

Robin Bond har förfrågats om foto, lunchen den 25/9 har bestämts för avstämning med fotograf.
Styrelsen beslutade
att Axel Sundbom ska prata med Robin Bond.

8

Medlemsmöte

Ett medlemsmöte ska hållas den 24/9, många ändringar och beslut ska tas upp och medlemmarna
måste vara där. Styrelsen uppmanas av ordföranden att ordentligt läsa stadgeändringarna och de
andra detaljerna som skickades med e-mail till hela styrelsen.

Kenneth Kullbrandt

Mikael Hedkvist

Louise Sehlstedt
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Övriga frågor
9.1. Uppdatering, NCPC

Mikael Hedkvist inväntar Peter Parnes hemkomst till Luleå för att diskutera affischfrågan.

10

Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:41.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Kenneth Kullbrandt, justeringsperson

Mikael Hedkvist, justeringsperson
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