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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-08-13, 18:42 - 20:53

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Erik Viklund
Jens Lindholm
Emil Kitti
Johan Jatko
Axel Sundbom
Mikael Hedkvist

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Systemadministratör
Root
Medlem
Medlem

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:42.

2

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

Erik Viklund

Jens Lindholm

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Receptionsbord

Föreningen hade införskaﬀat ett receptionsbord, kallad “Progress Bar”, som är i behov av att dekoreras. Det diskuterades om att måla ett motiv på den.

5.2

Målning av plattformsluckor

Luckorna till plattformen var ännu inte målade, men de var uppsatta. Edvin tog på sig att måla
dem i röd färg innan Nolleperioden började.

5.3

Läskautomaten

Läskautomaten var fortfarande ur funktion och Axels vän hade inte tid att se över den. Dess öde
diskuteras vid ett senare möte.

5.4

Parkettgolv

På plattformen och på studieplatserna har det installerats ett parkettgolv. Det har uppskattats av
styrelsen och medlemmar, men det nya golvet till studieplatserna saknade lister. Listerna var gjorda
och skickas av en medlem, Emil Svensson, mer känd som “baot”.
Det diskuterades om att lägga helt nytt golv i hela lokalen. Det nuvarande golvet anses svårstädat
av SRTs städpersonal. Projektet skulle vara stort och en stor omkostnad som medlemmarna måste
vara med att besluta om.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet om att lägga nytt golv i hela lokalen till nästa medlemsmöte.
Lister skulle även läggas runt några pelare, Jens tar på sig att göra det med hjälp av Axel innan
Öppet hus om de nya listerna anländer i tid.

6

Bromärke

Gustaf frågade styrelsen om det fanns intresse för att göra ett märke på bron till Porsön. Målarfärgen
som skulle användas räcker i typ 1 år på grund av slitage, sade Jatko. Emil, Edvin och Erik tog på
sig att ta hand om projektet.

Erik Viklund

Jens Lindholm
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Styrelsen beslutade
att måla ett märke vid bron till Porsön samt avsätta 600kr från budgetposten “förbrukningsinventarie” till att inköpa färg.

7
7.1

Nolleperioden
Rundvandringen

Information om Nolleperioden kommer den 14/8. Rundvandringen kommer troligtvis vara på fredag,
18/8, enligt Edvin.
Innan rundvandringen skulle lokalen städas och göras i ordning.
Det diskuterades om det skulle målas på båda dörrarna för att tydligare visa att det är LUDDs
lokal. Det diskuteradess även om man ska måla LUDD på väggarna.
Styrelsen beslutade
att måla “LUDD” på väggarna utanför lokalen samt avsätta 400 kr från budgetposten “förbrukningsinventarie” till att inköpa svart färg.
Gustaf skulle presentera LUDD inför nollorna.

7.2

Öppet hus

Öppet hus sades troligtvis vara på lördag, den 19/8. Våﬄor skulle göras.
Luddolympiaden var en stor succé året innan (2016) och styrelsen såg positivt till att hålla i det
igen.
Bosch skulle inköpa glass för öppet hus.
Styrelsen beslutade
att ha öppet hus år 2017 och hålla i Luddolympiaden.

7.3

Spelkvällen

Hålls den 20/8, söndag. LUDD ska ta med sig TV-apparater och spelkonsoller för nollorna att njuta
av. BGD tar med sig sina brädspel.
Jens kunde tänka sig att låna ut sin HTC-Vive till spelkvällen, kårerna ansvarar för eventuella
skador. Edvin ska ta med sig sin dator för att ha något som kan klara av Viven.
Det bröt ut diskussion kring huruvida en turnering ska anordnas. Priset för turnering skulle vara
ett års medlemskap och en biljett till nästa anordnat LAN. Turneringsspel bestäms på plats.
Edvin och Erik tog på sig att göra en inventarielista.
Mikael representerar “fantom”-rollspelsföreningen LUMA och tog upp att han kan tänkas hålla i
ett kort rollspel, en så kallad “one-shot” för intresserade. Han hänvisades till BGD.
Mikael tog även upp om LUDD skulle vilja ha en hackerhörna under spelkvällen. Det ansågs som
intressant och Jatko skulle fundera på det.

7.4

Nollemässan

Förra året (2016) hade Root-gruppen dragit dit ett rack med en massa switchar till nollemässan.
Det bröt ut en tangent om att driva en bastu med en superdator. LUDD ska se till att vara tidiga
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och ta med en server för att visa upp. LUDD erbjuder MPG om hjälp vid behov, inklusive utlåning
av bord.

7.5

Idéer för medlemmar

Programmeringsstegen är i princip klar, enligt Jatko. Alla med LTU-login har tillgång till det, men
det kräver lite arbete för varje kurs.
En matematikstuga kommer att hållas av Louise Sehlstedt, vilket innebär att det kommer finnas
hjälp för datarelaterade matematikkurser.
Gustaf ansåg att filmkvällarna/backseat gaming inte hölls i särskilt bra förra terminen, de hölls i
för sällan. Styrelsen var intresserade av att fortsätta hålla i dem.
Jatko tog upp en idé att ha servrar i folks lägenheter över vintern som en läroprocess och ett sätt
att göra mer plats i serverhallen.
Jatko tog upp att ha en “kaféljudnivå” i lokalen för att bidra till en bra stämning, han tyckte att
det inte skulle vara knäpptyst och man kunde åtminstone ha musik i bakgrunden. Styrelsen höll
med.

7.6

Gyckel på datasittningen

Datasittningen sker fredagkväll och temat är okänt. Gustaf önskar att ha ett gyckel. Styrelsen
diskuterade idéförslag till gyckel.
En idé var att: Be till internetgudarna. Arch-bishop med Arch-logotyp. Server svarar med ljud. Ska
vara underhållande för “plebsen”.
Ett gyckel som hölls för några år sedan av Fredrik Nordin uppskattades enligt Jatko och kan vara
intressant att göra igen. Jatko tog på sig att kontakta Fredrik om detta gyckel.

8
8.1

Övriga frågor
Profilering

Kitti tog upp att LUDD behöver mer profilering i form av exempelvis hoodies, t-shirts och stickers.
Styrelsen såg positivt till att skaﬀa fram hoodies. De skulle i så fall beställas på intresse. En prioritet
är att de ska vara bekväma och vara av god kvalité. Styrelsen tog på sig att kolla upp återförsäljare.
Kitti tog även upp att LUDD kan behöva ha en standardiserad grafisk profil för att det ska vara
lättare att kunna marknadsföra föreningen.
Typsnitt och färger kan tittas på av styrelsen till nästa möte.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

8.2

Bordsugn

Styrelsen såg positivt till det. Det togs upp att Bosch skulle tjäna mindre på frysvaror då medlemmar
själva kan ta med saker från närliggande Ica och frågan är om den skulle få plats, men den skulle
vara praktisk att ha.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

Erik Viklund
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Soﬀor

Nya soﬀor behöver inköpas för soﬀgruppen i myshörnan då de som finns är smutsiga och slitna.
Jatko tog upp att man först kan köpa in en soﬀa och sedan arbeta för att ersätta samtliga soﬀor.

8.4

Varuautomaten

Varuautomaten saknade fortfarande ordentlig kylning och betalningssystemet är ännu inte påbörjat,
sade Kitti.

8.5

3D-printern är fortfarande död

Edvin tog upp att det inte längre är någon mening att försöka kontakta support för den döda 3Dprintern då support inte längre är tillgängligt. Resinen som behövs för att skriva ut saker säljs inte
längre. Ett sista reperationsförsök ska göras utav Edvin dock.

8.6

Nytt Wi-Fi nätverk

Ett “internet of things” (IoT) nätverk, kallat ID-IoT har skapats och finns nu tillgängligt för samtliga
medlemmar.

9

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:53.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Jens Lindholm, justeringsperson

