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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening
Tidpunkt

2014-01-08, 13:09-13:37

Plats

T1

Närvarande

Pontus Ridderström
Emil Tylén
Fredrik Nordin
Sebastian Larsson
Louise Sehlstedt

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Huvudystemansvarig
Ledamot tillika justeringsperson

Mötets högtidliga öppnande

Pontus Ridderström förklarade mötet öppnat 13:09.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande Pontus Ridderström valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Louise Sehlstedt och Fredrik Nordin
valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Louise Sehlstedt

Fredrik Nordin

Pontus Ridderström
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Stadgeändringar

Föreslagna ändringar till Ludds stadgar är för närvarande:
• Ordförande är ansvarig till de nycklar som lånas ut till styrelsemedlemmar och rötter.
• Kassör är ekonomiskt ansvarig för föreningen (detta har varit underförstått men aldrig nedtecknats)
• Sekreterare är ansvarig för att föreningens wiki på www.ludd.ltu.se hålls uppdaterad med
aktuell information.

4

Kassaskåpet

Fredrik har inte gjort några framsteg med att byta kod.

5

Vårstädningen

Eftersom T1 precis blivit renoverad är ingen vårstädning nödvändig i år.

6

Återöppning

När bör återöppningen av T1 ske?
Styrelsen beslutade
att datum för återöppningen preliminärt bestäms till någon av dagarna 24-26:e januari.

7

Volt-cola

Styrelsen undrar hur situationen med Volt-colan ser ut och om några förändringar bör ske i hur
inköpen går till.
Styrelsen beslutade
att frågan bordläggs tills dess att Erik Hellström är närvarande och kan väga in på frågan.

8

Barcraft

STUK har frågat om föreningen har planerat att hålla i fler BarCraft-event.
Styrelsen beslutade
att undersöka om Datasektionen är intresserade först.

Louise Sehlstedt

Fredrik Nordin

Pontus Ridderström
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Kurser

Styrelsen känner att det kan vara bra att hålla lite fler kurser igen.
Förslag på kurser inkluderar git med Anders Engström, samt en kurs i node.js med en föreläsare
som Robin känner.

10

Övriga frågor

10.1. VISA-kort
I och med bytet till Swedbank finns nu möjlighet för föreningen att skaffa ett VISA-kort för att
underlätta mindre inköp. Styrelsen tycker att ett sådant ska inskaffas.

11

Mötets högtidliga avslutande

Pontus Ridderström förklarade mötet avslutat 13:37.

Emil Tylén, mötessekreterare

Pontus Ridderström, mötesordförande

Louise Sehlstedt, justeringsperson

Fredrik Nordin, justeringsperson

