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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-02-05, 19:31 - 21:06

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Emil Kitti
Erik Viklund
Jens Lindholm

1

Ordförande
Sekreterare
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 19:31.

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
Emil Kitti och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Emil Kitti

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut med tillägget punkten Google Hash Code som underpunkt till “Uppdateringar av pågående projekt” och även tillägget underpunkten “Rapport
från styrelsen” under underpunkten “Medlemsmöte”, samt borttagandet av punkten “Musik i
lokalen”.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Profilering

Inget att uppdatera. Erik ska kolla upp till nästa möte om en overheadprojektor.

5.2
5.2.1

Medlemsmöte
Rapport från styrelsen

Styrelsen diskuterade vad som ska tas upp i rapporten som kommer presenteras på medlemsmötet
på kommande torsdag. Kort sammanfattat:
Emil tog upp att Facebookservrarna har anlänt och att SRT har sponsrat med cirka 60TB i diskar.
Lokalen har vart skitig; rötterna och styrelsen har stökat ned under sina projekt och inte plockat
undan efter sig, samt att medlemmarna inte plockar undan efter sig.

5.3

Git kurs

Det kom cirka 20 personer till kursen. Styrelsen pratade med några av de som kom och de kommenterade att kursen var grundläggande, vilket styrelsen ansåg vara målet. Föreläsaren Anders Engström
tyckte att kursen gick bra och frågade medlemmar om feedback.

5.4

Google Hash Code

En del saker behöver göras innan eventet som hålls den första mars. Innan det ska event på Facebook
skapas, posters sättas upp och utskick till medlemmarna. Utöver det ska SRT kontaktas gällande
sponsring av eventet (pizza) och LTU för att skapa temporära inlogg till de som behövs, samt boka
lokal.
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Projektplaner

Emil tog upp att projektplaner borde skrivas för samtliga av LUDD:s event. Några projektplaner
är redan gjorda av han själv. Styrelsen tog på sig att göra de projektplaner de kommer på att göra.
Styrelsen uppdaterar sina framsteg till nästa styrelsemöte.

Emil Kitti

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Övriga frågor
Årsmöte

Erik tog upp att styrelsen borde börja fundera på när årsmötet ska hållas, då det måste hållas under
LP3. Styrelsen höll med.

7.2

Glasmontrar utanför el-labbarna

Emil tog upp rootgruppen har burit glasmontrar till utanför el-labbarna som ska fyllas med datorhistoriska relevanta objekt.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 21:06.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Emil Kitti, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

