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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-04-23, 14:17 - 15:26

Plats

T1

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Jens Lindholm
Erik Viklund
Adam Sahlin
Johan Jatko
Mikael Hedkvist
Sebastian Larsson
Kenneth Kullbrandt

1

Mötesordförande
Sekreterare
Adjungerad tillika justerare
Adjungerad tillika justerare
Kassör
Huvudsystemansvarig
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:17.

2

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
Jens Lindholm och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Jens Lindholm, Erik Viklund, Mikael Hedkvist, Sebastian Larsson och Kenneth Kullbrandt med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Erik Viklund
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Luleå Universitets Datorförening

3

Styrelsemöte 2017-04-23

2(4)

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att lägga till punkt 11, Hackaton till dagordningen.

4
4.1
4.1.1

Uppdateringar av pågående projekt
Lokalen
Luckor

Det har köpts in material till plattformens resterande luckor. Dessa skall sågas till och monteras.
4.1.2

Stege till plattformen

Det informerades att trästegen nu är utbytt mot en mer stabil metallstege. Styrelsen kommer att
fortsätta att diskutera olika lösningar för att lättare ta sig upp på plattformen.
4.1.3

Avskärmning av lagringsyta

Det diskuterades att köpa tyg för att hänga ner för plattformens sidor. Marcus och Edvin har kollat
på detta. Materialet skulle kosta ca 300 kr för båda kortsidorna. Inget beslut tas och flera förslag
ska tas fram.
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#include LaTex kurs

Ludd har fått förfrågan från #include om att hålla i en Latex-kurs. Marcus, Edvin och Axel är
intresserade med av att hjälpa till. Inget datum är satt.

6

Avslutande av .DLL samarbete

Det informerades att Datasektionen har pratat med dess medlemmar. Datasektionens styrelse ska
skriva en proposition om att avsluta samarbetet. Pengarna som ligger på kontot skall delas 50/50
mellan Datasektionen och Ludd.
Styrelsen beslutade
att avsluta samarbetet .DLL med Datasektionen.

7

Inköp av frys

Frysen ute i ludds lokal har gått sönder under Påsk. Styrelsen har kollat på en ny frys. En ny frys
kostar ca 4700 kr. en begagnad frys kostar från ca 1000 och uppåt. Styrelsen ansåg att det är en
fördel med en ny frys då den har garanti. Frysvarorna som fanns i frysen som gick sönder kommer
att säljas till XP-EL då produkterna lagras där just nu.
Det diskuterades en kyl och frys som finns på “Luleå köp och sälj”. Styrelsen skall kontakta ägaren.
Mikael Hedkvist ansåg att en fabriksny frys är bäst att köpa in då garanti följer med.
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Styrelsen beslutade
att avsätta 5500 kr för inköp av frys alt. frys och kyl.

8

Lagning av läskautomat

Även läskautomaten har gått sönder och måste lagas. Edvin har pratat med Axel Sundbom som har
en vän som arbetar med maskiner. Han ska besöka Ludd och kolla på maskinen. Mikael Hedkvist
ansåg att om maskinen inte går att laga så bör andra lösningar kontrolleras. Edvin svarade med att
styrelsen har börjat kolla på alternativa lösningar.

9

Extrainsatt medlemsmöte

Det har uttryckts en önskan om att ha ett till medlemsmöte för att kunna köpa in golv till Ludd.
Johan Jatko meddelade att det skulle kosta ca 5000 kr för att köpa in materialet till Ludd. (ca 40
Kvm), Edvin förklarade att tanken är att lägga laminat och list runt soffgrupperna och studieytan.
Jatko meddelade även att han vill söka till en annan position. Rootgruppen berättade att Emil Kitti
förslås till att bli huvudsystemansvarig. Edvin föreslog torsdagen den 11 maj kl. 19.
Styrelsen beslutade
att lägga in ett extra insatt medlemsmöte den 11/5 kl 19 i A3024.
John Elfberg Larsson kommer till mötet 14:47.
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Donation av röda mattor

Edvin tog upp att den nyuppstartade föreningen XPR har frågat om dom kan få några röda mattor
från Ludd. Då Ludd inte har använt mattorna sen vi fått dom så ansåg han att donera mattor till
XPR. Adam föreslog att använda mattorna för att täcka för plattformen.
Styrelsen beslutade
att donera några mattor till XPR.
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Hackaton

Ludd har fått förfrågan av David Olsson som representerar ’ingenjörer utan gränser’ om Ludd skulle
vilja vara medarrangör och anordna ett hackaton under nästa läsår. Marcus och Edvin ska prata
med David.

12

Överlämningsevent

Förra överlämningseventet hölls på mjölkuddsberget och sittande styrelse föreslog samma plats.
Edvin föreslog att hålla eventet efter tenta-p (LP4).
Han föreslog någon av dom första dagarna i juni kl. 18.00.
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Övriga ärenden
Förbättringspunkter för Ludd

Kenneth föreslog att man har en aktivitetsgrupp för att engagera medlemmar och skapa roliga event.
Han föreslog också att det ska finnas någon form av PR grupp för att avlasta styrelsen. Anledningen
till förslaget var att det är få som känner till Ludd då lokalen har vart stängd under lång tid. Han
hade även diskuterat med Louise om att möblerna är gamla och skulle behövas bytas ut. Han sa att
han hade sätt billiga möbler på köp och sälj sidor.
Jatko ansåg att problemet med köp och sälj sidor är att det är spontana köp. Styrelsen skulle därför
behöva avsätta en summa för att göra dessa spontanköp. Detta kommer att diskuteras vidare i
nästkommande möten.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:26.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

