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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-10-30, 14:13 - 15:11

Plats

SRTs fikarum

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Adam Sahlin
John Elfberg Larsson
Johan Jatko
Gustav Elf
Sebastian Larsson
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Ordförande
Mötessekreterare
Kassör tillika justerare
Ledamot tillika justerare
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:13.
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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
Adam Sahlin och John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Sebastian Larsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Tacophesten

Lokalen är bokad och eventet har gått ut på Facebook. Ledamöterna skall sätta upp poster på
universitet. Priset är satt till 70 kr för luddare och 120 kr för oludd. Styrelsen kommer sitta och
sälja biljetter i ljusgården under lunchen veckan innan festen (14-18 november). En närvarolista
måste skickas in på måndagen, samma vecka som festen skall vara, till LTU. Ledamöterna får
övergripande ansvar inför festen. Edvin kontaktar STUK och hyr värmeskåpen. Även möblering
skall planeras. Det är inte annonserat än, men datasektionen planerar en sittning samma datum.
Ledamöterna skall kolla om styrelsen kan förbereda maten på LTU för att underlätta tillagningen.

5.2

Latex-kurs

Latexkursen går att hålla på engelska. Posters sitter uppe. Nu behöver styrelsen bara dela eventet
på Facebook.

5.3

Dörrarna

Styrelsen har fått info om dörrarna. PEAB har bekräftat beställningen av dörrarna och preliminärt
leveransdatum är om ca 5 veckor. Utöver det uppskattas installation/montering till 1-2 veckor.
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Planering inför återöppnandet av LUDD

Lokalen är stökig och det finns mycket att göra innan lokalen kan öppnas för medlemmarna. Målet
är att få klart lokalen tills när de nya dörrarna är monterade. Lokalen behöver tömmas på sopor
och skrot. Styrelsen skall även kontrollera om allt behöver vara kvar eller om något kan skänkas
till andra föreningar. Golv och väggar i nya korridoren behöver också målas. Borden, sofforna och
stolarna som står där just nu ska styrelsen kontrollera om dessa ska behållas eller om de ska kastas.
Utöver detta ska styrelsen måla vissa delar i lokalen som inte blev helt bra under ombyggnationen.
Luckor till plattformen skall göras och monteras. Styrelsen diskuterar om stegen skall bytas ut.
Samtliga styrelsemedlemmar skall tänka på olika lösningar till nästa möte. Styrelsen diskuterar om
någon form av vägg eller liknande mot soffgruppen där projektorn sitter. Idag klättrar personer på
sofforna för att komma upp till terminalerna. Någon form av vägg diskuteras att ha bakom de två
terminalerna som står till vänster om stegen.
Köksutrymmet skall ommöbleras. Ett förslag är att sätta maskinerna utmed kortväggen där mikrovågsugnarna står nu. Det diskuteras även om takhöjden skall sänkas för att skapa bättre stämning i lokalen. Styrelsen ska testa olika saker i samband med ommöbleringen. Lamporna i nya korridoren skall
kopplas så att de använder samma strömbrytare som övriga lampor i lokalen.
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Varuautomaten låter för mycket och styrelsen ska kolla om fläkten kan bytas ut för att få den att
låta mindre.
Det finns även mycket att göra i serverhallen, men detta har lägre prio.

7
7.1

Övriga frågor
Gamla ovvar

Edvin tar upp att det finns svarta ovvar med gula ärmar som styrelsen inte vet vilka som äger dessa.
Edvin ska prata med Datasektionen.

7.2

Förvaringslådor

Edvin har även köpt lådor som ska användas för att lagra saker under upphöjningen. Det har köpts
in fyra stora lådor och två små lådor.
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Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:11.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Adam Sahlin, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson

