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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-05-15, 18:44 - 19:32

Plats

A-torgets innergård

Närvarande

August Eriksson
John Elfberg Larsson
Erik Viklund
Jens Lindholm
Emil Kitti
Edvin Åkerfeldt
August Eriksson
Fredrik Pettersson
Anton Johansson
Frida Mikkelä
Marcus Lund

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Kassör
Bosch
Medlem
Medlem
Medlem
Root

Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:44.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
August Eriksson 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

August Eriksson
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1
5.1.1

Uppdateringar av pågående projekt
Git issues

15 stycken

Silverfish problem

Det har setts silverfiskar vid plattformen. Mötet diskuterar vad som behöver göras. Området under
plattformen är dammigt och fuktigt. Mötet kommer fram till att rensa under plattformen. Edvin
och Marcus lånar ut sin avfuktare till att ställas under plattformen för att se om det förbättras.
5.1.2

Carbon dioxide sensor

Kitti påpekade att det kostar typ 250 kronor för en koldioxidsensor. Edvin tog på sig att fråga
medlem Rickard Åström om han har tillgång till en.
5.1.3

Make LUDD GDPR Compliant

Kitti har skrivit ihop en punktlista med några av de saker som LUDD sparar. John tog på sig att
skriva ihop ett meddelande angående GDPR, som träder in 24:e maj.
5.1.4

Föreningshemsida

En beta-version ska vara klar tills Nolle-P är tanken.
5.1.5

Övriga issues

Mötet diskuterar kort resterande issues. De kommer att arbetas på under sommaren.
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Överlämningen

Nuvarande styrelsen ska instruera kommande styrelse med vad som behövs.

7

Reservdel till projektorn

Projektorlampan gick sönder för någon vecka sedan, som tur var fanns det en reserv. Styrelsen ska
se över om det

Erik Viklund

Jens Lindholm

August Eriksson
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Städning innan sommaren

Styrelsen kommer att städa lokalen 2:a och 3:e juni.
Gustaf tog på sig att kontakta städet om de kan komma och städa lokalen efter att styrelsen gjort
relevanta förberedelser (ställt upp stolar och tagit bort skräp).

9

LUDD:s stöd för 5G

Telia och Ericsson har planer att sätta upp ett testnät för 5G på LTU och har kontaktat personer på
LTU. Gustaf blev kontaktad av en av dem som arrangerar detta projekt. Om LUDD är intresserad
ska de svara med ett stöttande mejl så att det kan hjälpa med argumentering gentemot LTU.
Gustaf, Edvin och August ska se över mejlet och skickar in det idag.

10

LUDD under sommaren

Utöver redan diskuterade git issues, behöver en trappa till plattformen fortfarande göras.

11

NPG ordningsreglersavtal

NPG har gått ut med ett avtal som samtliga föreningar som ska vara med på nolleperioden måste
skriva under. Mötet bröt ut i diskussion kring nolleperioden. Mötet diskuterar om huruvida det ska
skrivas under, då det inte skickats samtidigt som förra mötet.

12

Protokoll och dokumentation

Gustaf tog upp att protokoll, dokumentation och ekonomin borde vara klart innan den 4:e juni.
John har tre protokoll kvar att göra klart (inklusive detta), Edvin har två och Jens har ett. John
ska försöka få klart sina protokoll så snart som möjligt.

13
13.1

Övriga frågor
Nya chattar för styrelsen

August tog upp att han tänkt göra nya chattar för kommande styrelse.

Erik Viklund

Jens Lindholm

August Eriksson
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Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:32.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Jens Lindholm, justeringsperson
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