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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-03-19, 14:22-14:54

Plats

T1

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
John Elfberg Larsson
Gustaf Elf
Erik Viklund
Sebastian Larsson
Emil Kitti
Johan Jatko

1

Ordförande
Mötessekreterare tillika ledamot
Ledamot tillika justeringsperson
Medlem tillika justeringsperson
Root
Bosch
Huvudsystemadministratör

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:22.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Gustaf Elf och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Monitorerna (Fönstret)

Monitorerna för det nya ”Fönstret” fungerar nu. De ska visa upp relevant information för de som
vistas i lokalen. Det utbryter diskussion kring vad som ska visas upp på skärmarna.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Dörrarna

Inget att uppdatera. Styrelsen väntar fortfarande på självstängare till den andra dörren så man
slipper oroa sig över att den inte stängs ordentligt.
Serverhallsdörren har blivit justerad. Den stänger nu bättre än förut, men den smäller igen för hårt,
säger Sebastian Larsson. Självstängarens fjäder ska justeras.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.

5.2

Lokalen

Inget nytt om eldragning som ska ske i lokalen. Edvin och Jakto tar på sig att prata med Rikard
Hedlund, projektledare på LTU:s fastighetsenhet, om elen samt självstängare till den andra dörren.
Akademiska Hus var här och gjorde en kontroll av skyddsrumsförråden, från vad Styrelsen har hört
ska det inte vara några problem.
Läskautomaten har blivit justerad så att den ger ut läsk när man trycker på en knapp. Man betalar
nu för läsken med Bosch-money istället för mynt.
Den sista luckan för förvaringsområdena under plattformen (kallat ”Sjön”) har inte gjorts ännu ty
det saknas samma material som de andra luckorna är gjorda av. Styrelsen funderar på att använda
annat gammalt byggmaterial till luckan istället.
Det diskuteras om luckorna ska tapeteras eller målas för att visa vad som finns bakom den luckan,
schackbräde för BGDs förråd och kretskort på de andra luckorna exempelvis. Styrelsen ska fundera
på eventuell design på luckdörrarna.
Jatko vill ha en dörrdesign för ytterdörrarna som liknar industriella dörrarna sedda i spelen Portal
och Stanley Parable. Styrelsen är positiva till detta.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.

5.3

LEDs

Bosch-ansvarig Emil Kitti har LED-strips han kan tänka sig sälja till LUDD. Kitti säger att det
kostar ca 300kr för 20 meter. Styrelsen ska fortsätta diskutera med Kitti.

Gustaf Elf
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Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.

6
6.1

Övriga frågor
IT-telefon

Rootgruppen meddelar att Ludd har en IT-telefon och att den fungerar. Den kan nås via 101@ludd.ltu.se
eller 010-138 80 78. För tillfället betalar Emil Kitti personligen för alla samtal. Det diskuteras om
Ludd ska skaffa nummer. Anses inte vara särskilt nödvändigt, men mer som en kul grej som man
kan experimenteras med. Det anses vara upp till Rootgruppen att hålla hand om.

7

Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 14:54.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Gustaf Elf, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

