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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-09-11, 18:27 - 20:01

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Jens Lindholm
Niklas Ulfvarsson
Emil Kitti
Erik Viklund

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Revisor tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Ledamot

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:27.

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
Jens Lindholm och Niklas Ulfvarsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Jens Lindholm

Niklas Ulfvarsson

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Bordsugn

Styrelsen lånade en bordsugn av medlem Patrik Hjelte för att prova. Den luktade lite, men det lästes
vara vanligt för en ny bordsugn. Annars såg styrelsen positivt till att inköpa en bordsugn.
Det diskuterades om vart en bordsugn skulle kunna vara i lokalen, ett val är att ersätta två
mikrovågsugnar med bordsugnen.
Brandsäkerheten kring en bordsugn diskuterades och ansågs inte vara farligare än andra saker och
ting som redan finns i lokalen.
Styrelsen ska presentera ett förslag till inköp av bordsugn på nästa medlemsmöte.

4.2

Varmvattensberedare

Gustaf har diskuterat det med sin far och han nämnde att det skulle behövas en licenserad rörmokare
som inspekterar varmvattensberedarens installation. Vattnet till lokalen går ej att stänga av från
T01.
Om en varmvattenberedare skulle installeras behövs en mixer för kranen och en 3-way splitter för
att ge vatten till kaﬀemaskinen, kranen och beredaren.
Även diskussion kring huruvida diskhon som är i lokalen är för liten bröt ut. Det ansågs att den är
det.
Diskussion bröt ut om det ens är nödvändigt att ha en varmvattensberedare. Styrelsen var delad
på ämnet. Varmvattensberedare skulle vara praktiskt utifrån ett Quality of Life perspektiv, men
potentiellt svårt att installera om det ska göras korrekt. Det ansågs även vara onödigt arbete för
det man får ut.
Det togs upp att titta på såpa som kan användas i kallt vatten.
Styrelsen ska titta på en fitting till munstycke och slang, men skippar varmvattensberedare tills
vidare.

5

Profilering

En röd färg har valts från Coloramas utbud.
Adam Sahlin har skickat vektorgrafik av Vicke Virus till styrelsen.
Några idéer för sticker var att ha luddlogga eller ett gammalt märke som motiv för stickern. Kitti
har tittat på priser och ansåg att det inte var särskilt dyrt.
Gällande hoodtröjor har Kitti kontaktat Hacktoberfests återförsäljare av hoodtröjor för de är enligt
han av bra kvalité.
Styrelsen ska försöka få fram stickerförslag till nästa möte.

Jens Lindholm

Niklas Ulfvarsson

Gustaf Elf
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NCPC

I år hålls programmeringstävlingen NCPC den 7 oktober. Mötet var överens om att Ludd ska
vara en hub och ska marknadsföra samt diskutera eventuell sponsring av SRT. Marcus Lund är
kontaktperson i år.

7
7.1

Allmänt om lokalen
Progress Bar

Mötet ansåg att Progress Baren behöver prydas. Temat som mötet kom fram till var passande nog
en progress bar.
Niklas tog upp att LEDs skulle nog se bra ut. Styrelsen såg positivt till detta.
Styrelsen ska titta på förslag.

7.2

Golvet

Några av listerna på det nya golvet har lostnat. Limmet satt dåligt. Styrelsen ska limma om.

8

Tacophest

Inget att uppdatera.

9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:01.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Niklas Ulfvarsson, justeringsperson

