Bilagor till LUDD:s medlemsmöte 2018-10-18.
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Rapport från styrelsen
Översikt
Sedan senaste medlemsmötet har vi, den nya styrelsen, trätt i kraft. En ny Boschansvarig har
valts in (Anton). Langruppen har avvecklats från sin roll att hålla i evenemang till sitt
ursprungliga syfte, att hålla i mindre spel/LAN-kvällar när de själva vill. Detta är till följd av att det
fanns ett väldigt bristande engagemang inom Langruppen den senaste tiden.
Styrelsen har engagerat sig utåt mot de medlemmar som håller sig i lokalen för att få en bättre
bild av och gemenskap med de medlemmar som regelbundet vistas där.

Nolleperioden
Marknadsföringen under nolleperioden anses ha varit lyckad men dåligt genomtänkt, i och med
att kaffe och gratis utskrifter blev fokus inom vissa grupper snarare än vad LUDD som förening
faktiskt står för. Det blev en stor mängd nya medlemmar under och direkt efter Nolleperioden.
Under Datasittningen på Nolleperioden uppehöll vi, styrelsen, LUDDs tradition att hålla i ett
gyckel. Gycklet gick ut på att nollor och phösare fick tävla om att äta vår Burn-sås, den starkaste
såsen på den årliga Tacophesten. Detta var tänkt som en kul idé för att marknadsföra vår
Tacophest samtidigt som deltagarna skulle få en upplevelse. Det gick dock inte så bra som vi
hoppats på. Ett flertal av deltagarna mådde dåligt och det förekom att en till och med fick åka in
till akuten, till följd av såsen. Såsen ska inte ha varit dålig eftersom flertal styrelsemedlemmar
hade smakat på såsen före och efter gycklet. Styrets uppfattning av orsaken är snarare att
maten på sittningen var försenad och deltagarna hade bara druckit alkohol under en lång tid
före vårt gyckel. Det fanns med andra ord dåliga förutsättningar för att konsumera såsen.
Styrelsen kommer dokumentera detta i överlämningar till kommande styrelser, och därigenom
se till att liknande gyckel inte uppkommer i framtiden.
De evenemang som LUDD stod för under Nolleperioden såsom LUDD-olympiaden och
spelkvällen anser styrelsen ha varit lyckade, till viss mån. De genomfördes flitigt men det är
diskuterbart om det är något vi vill fortsätta med till samma grad. LUDD-olympiaden var för
stressig med 15 minuter per klass. Vi i styret känner att vi hade behövt prata mer med nollorna
för att ge en bättre bild av vilka vi är snarare än att vi bara håller i några lekar.

Evenemang
De evenemang som LUDD planerat fram till medlemsmötet har hållits i.
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LUDDHack
Ett nytt evenemang, LUDDHack, hölls för första gången under läsperiod 1. Evenemanget
ersatte LUDDLan, ett evenemang som senast har gått dåligt i mängd närvarande. LUDDHack
hölls i en hel helg i september, evenemanget hade fler anmälda och folk som dök upp än
LUDDLan. Det blev dock inte långvarigt i och med att folk gick hem efter första dagen och inte
kom tillbaka som på ett LAN. I och med LUDDHack inleddes ett samarbete med XP-el i
hackathons. Det finns intresse från båda sidor att fortsätta samarbeta vid framtida event.

NCPC
NCPC hade 5 lag som medverkade varav 14 personer var anmälda. Medlemmen och revisorn
Edvin Åkerfeldt höll i evenemanget och kan själv redogöra för hur han ansåg att det gick.

LUDDs lokal, T1
På grund av att en större mängd personer började komma in i lokalen utan att bli medlemmar
valde styrelsen att börja hålla dörren låst. Detta innebär man alltid behöver ha med sitt LTU-kort
för att komma in i lokalen.
Mängden sopor som slängs i T1 har ökat sedan förra året. Till följd av detta har LTUs städ
börjat städa i lokalen två gånger i veckan (onsdag och fredag), till skillnad från en gång i veckan
som tidigare.
Styrelsen har valt att köpa in en frysbox för att minska mängden inköp som måste göras till
Bosch. Frysen i Bosch har länge varit en flaskhals i och med att det alltid är den som blir tom
först av allt. Med en frysbox har vi nu en buffert av frysvaror och kan fylla på vid behov utan att
behöva fara till Snabbgross och köpa in mer. Frysboxen var betydligt billigare än vad vi
budgeterade för inköpet, varför vi också impulsköpte en extra uppsättning kyl och frys.
Under sommaren köptes en ny hörnsoffa in, vilket länge har varit efterfrågat eftersom den
gamla hörnsoffan var i dåligt skick. Soffan som står plattformen kom också under sommaren,
den fick vi dock gratis och var inget egentligt inköp.

Övrigt
Styrelsen har målat ett nytt märke (vicke virus med LUDD i stor text under) vid kunskapens bro.
Märket är större och syns betydligt mer än det som var gjort förra året.
På torsdagar har programmeringsstugor börjat hållas, s.k. “Torsdagshack”. Detta har varit
relativt lyckat, då medlemmar och nytt folk glidit in och varit med i gemenskapen eller bett om
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hjälp. Det som behöver förbättras avseende torsdagshacken är marknadsföringen, som idag
nästan endast består av posters i lokalen T1. Styrelsen planerar att använda Facebook och
Telelgram för ytterliggare marknadsföring. Affischer på fler ställen över campus är också
relevant marknadsföring.
En Pullupbar har på medlemmars efterfrågan och initiativ satts upp i LUDDs korridor med målet
att förbättra medlemmars fysik genom gamification av träning. Medlemmar stod för inköpet som
alltså inte har kostat LUDD någonting.
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Verksamhetsplan
LUDD, Luleå Universitets Datorförening
2018
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Introduktion

Styrelsen har för ambition att förverkliga och upprätthålla de visioner och mål
som uppsattes på årsmötet år 2018. Denna rapport skrivs i syfte att ge medlemmarna en bättre bild av vad styrelsen planerar att göra för att uppnå nämnda
mål och visioner.

2
2.1
2.1.1

Förverkligande av mål och visioner
Föreningen
Föreningsmöten

För att få deltagande medlemmar i föreningsmöten avser styrelsen att locka in
medlemmar genom att tydligt marknadsföra mötet och erbjuda gratis våfflor för
samtliga deltagare. Därav våfflorna mer används som en bonus för deltagande,
och inte ett initiativ till att bli deltagande.
För att hålla föreningens mål och visioner vid liv, upplyser styrelsen medlemmarna om dess existens vid föreningsmöten. Medlemmarna upplyses också
om att de har den absoluta makten vid föreningsmöten.
2.1.2

Styrdokument

Styrelsen avser att ansvara för att styrdokumentet fortsatt finns tillgängligt på
LUDDs webbsida, och efterliknar en bild av verkligheten.
2.1.3

Engagemang hos LUDDs medlemmar

Genom att framhäva de förmåner och meriter som engagemang i föreningens
olika arbetsgrupper och förtroendeuppdrag avser styrelsen att säkerställa att
dessa positioner hålls fyllda i framtiden.
Styrelsen arbetar för att få medlemmar att engagera sig i olika projekt.
Medlemmar erbjuds tillgång till LUDDs resurser såsom serverhårdvara och ekonomiska medel för att kunna verkställa projekt inom föreningens intressen.

2.2

Kontinuitet

Styrelsen har för avsikt att upprätta uppdaterade och tydliga överlämningsrutiner
som antecknas skriftligt för kommande styrelser. Styrelsen upplever att föregående
styrelses rutiner gällande överlämning var obefintliga, vilket kräver en klar
förbättring.

2.3

Lokaler

Styrelsen på efterfråga från medlemmar tillför och/eller tar bort möbler i form
av soffor, stolar och dylikt. Kioskverksamhet reflekterar också medlemmarnas
eftefrågan och önskningar och kan utökas eller minskas vid efterfrågan.
2
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LUDDs övriga lokaler avses upprätthållas på likartat sätt som under föregående
styrelser.

2.4

Medlemmar

Styrelsen verkar för att alla medlemmar ska känna sig välkomna och stanna
kvar i föreningen så länge som möjligt. Alumner erbjuds fortsatt möjlighet till
medlemskap med förmåner såsom tillgång till serverhall.
För att få föreningen attraktiv bland de nya förstårsstudenterna håller sig
styrelsen högaktiva i lokalen T1 under och direkt efter Nolleperioden. Styrelsen
använder de evenemang som LUDD har under Nolleperioden för att locka in
intresserade medlemmar.

2.5
2.5.1

Varumärke och Marknadsföring
Varumärke

Genom att uppträda professionellt och främja engagemang inom projekt avser
styrelsen upprätthålla en bild av föreningen som reflekterar kunskap, kvalité och
gemenskap.
2.5.2

Vicke Virus

För att hålla LUDDs maskot och logotyp, Vicke Virus känd bland studenter
och LTU:s anställda målas en ny förbättrad avbildning av symbolen på asfalten
mellan F-huset och bron.
2.5.3

Evenemang

För att få så många deltagare i LUDDs evenemang som möjligt avser styrelsen att marknadsföra evenemangen så tydligt och långt i förväg som möjligt.
Styrelsen avser att hålla i evenemang varje läsperiod.

2.6

Alumnnätverk

Det existerar idag inget alumnnätverk som tillhandahålls av LUDD. Däremot
anses det som något som borde finnas och borde arbetas på av styrelsen.

2.7

Medlemmarna ska kunna Linux

Styrelsen avser att verka för att kurser hålls kring Linux-baserade system.

2.8

100 Gbps redundant internet för LCNet

Styrelsen gör allt i sin makt för att utöka hastigheten på dess bredbandsuppkoppling.
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Världens geografiskt största LAN

Föregående verksamhetsår höll LUDD i evenemanget CCLan, ett LAN-evenemang
som sträcker sig över flera universitets-campus. Styrelsen avser se till att CCLan
hålls även detta verksamhetsår, och om möjligt få in fler campus i LAN:et. Fokus
gällande kontakt med andra campus ligger på Umeå, Piteå och Kiruna.

2.10

Näringslivet

Styrelsen arbetar för att upprätthålla och införskaffa kontakter till företag och
institutioner relevanta till föreningens medlemmar. Föreningen har idag alumner
som medlemmar som är anställda på diverse företag. Upprättande av tidigare
nämnt alumnnätverk kan utöka föreningens kontaktnät avsevärt.
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Rapport från revisor för verksamhetsåret 2017/2018
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4 Föregående styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
2017/2018
Medlemsmöte 2018-10-18
Avgående ordförande Gustaf Elf

Efter att ha haft ett år där lokalen varit stängd och föreningen därigenom inte fick
speciellt många nya medlemmar. Till väldigt stor del har avgående styrelse arbetat för
att bygga upp den aktiva medlemsbasen och den lokal där föreningen fördriver sin
verksamhet, aka T1. Och efter en bra start på året med 60 nya medlemmar och en
lyckad spelkväll så starta första delen av LP1 gick bra men slutade med ett ej lyckat
LuddLan.
I LP2 av hösten hände som vanligt inte mycket bortsett från den årliga tacofesten, det
kom 50 pers och brandlarmet gick. Själva phesten gick bra, gick lite förlust då det
uppskattades att det skulle kommer fler från vad anmälningsformulär sa. Som
påminnelse till nuvarande styrelse, fixa allt som ska stekas under en lång tid eller ej på
skolan för att slippa att brandlarmet går. NCPC hölls och gick ok.
Våren ,LP3 & LP4, hölls CCLan vilket var relativt lyckat, bättre engagemang från de
som tar på sig uppgifter behövs. Det nya styrdokumentet infördes och vi får nu ser hur
den nya styrelsen anser att det går att arbeta med den. Google Hash Code hölls och
gick också ok. Utöver detta hände inte mycket.
Under hela verksamhetsåret arbeta styrelsen för att förbättra T1 vilket i min mening vi
har lyckats med, med inköp av varmluft ugn, nya soffor, uppgradering på möbler mm.
Protokoll hamnade på efterslänten alltefter som året gick, men alla protokoll är
påskrivna och upplagda. Vi hade lite problem med Swedbank när det kom till att byta
representanter, men utöver det så har ekonomin sköts varsamt och gjorts efter beslut
från styrelsen. Detaljer överlämnar jag till Edvin att gå igenom.
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En allmän fundering jag själv ofta undra under året var “vad root har lyckats med?”. Jo,
de till stor del agerar självständigt. Utöver då att hålla Ludds IT vid liv så har de fått
igång facebook servrar, men inte gjort dem tillgängliga till medlemmar (än), arbetat på
men ej färdiggjort varm och kall sida, försökt uppgradera Ludds internetuppkoppling och
fixat wifi.
Allmänt tror jag att nuvarande styrelse bör gå igenom gamla medlemsmöten och se vad
som root gruppen har tagit på sig själva att göra och vilka resurser de har blivit
delegerade, då jag har en känsla av att de själva kan har glömt av lite av sakerna. Det
kan också vara en ide att erbjuda dem arbetskraft hjälp.
Av det som jag sa att jag skulle försöka uppnå som ordförande. Att få in “nytt blod” i
föreningen anser jag att vi lyckades med. Ökat samarbeta med andra föreningar och
sektioner har vi däremot misslyckats med. Och vi har hållit i de kurser och event som vi
skulle hålla.

Andra kommentarer:
● Fortfarande sällsynt med glass i bosch…
● Det skulle vara trevligt med en utvärdering av vad nya styrelsen anser om Louise
Sehlstedt styrdokument senare i verksamhets året.
● Slutligen vill jag be nuvarande styrelse att till nästa medlemsmöte göra en
utredning på om Ludds medlemspris bör ökas.

Gustaf Elf Andersson Avgående ordförande
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Kassaberättelse 2017-2018
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6 Git-diff för Ordningsregler
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Motion: Ifall att Ludd upplöses,
spara vår historia.
Motionstext:
I dagsläget ﬁnns det sagt att om föreningen upplöses så ska det ske en
diskution om vilken instution som ska få till uppgift att förvalta ludds
tillgångar. Styrelsen anser dock att vi borde spara vår historia på ett mer
hållbart sätt.

I Norrbotten så ﬁnns det arkiv som administreras av Norrbottens Museum
där föreningars historia kan sparas för framtida generationer. Detta arkiv
heter “Norrbottens föreningsarkiv”. Information om arkivet kan hittas här:
http://norrbottensmuseum.se/arkiv-samlingar/arkivcentrum/norrbottensfoereningsarkiv.aspx

I detta arkiv kan aktiva föreningar spara sina protokoll & foton e.tc. Detta
kostar x antal kronor per hyllyta.

Dock vad som är mer intressant är att föreningar som upplöses kan donera
sina dokument till föreningsarkivet för att framtida generationer ska kunna
titta tillbaka på föreningslivet under denna epok i historian.

Därför skulle det vara ganska kul att garantera att våra dokument sparas
om föreningen går under.
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Yrkande
Styrelsen förslår därför att:
följande text ska läggas till i punkt 16 av stadgana, efter “…förvalta
föreningens tillgångar fattas.”:
“Dock ska Ludds dokument och annat tryckmaterial donneras till
‘Norrbottens Föreningsarkiv’.”

Underskrift
Underskrift: _____________________________

Namn förtydligat: _____________________________
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Proposition: Inköp av material för
byggnad av bardisk
Bakgrund
Den nuvarande s.k. “loading bar”:en är för liten och diskbänken tar onödigt med plats. Styrelsen
vill bygga en bardisk med inbyggd diskbänk för att få mer plats till Bosch, koppar och eventuellt
mikrovågsugnar. En grov uppskattning på kostnad för inköpet är 6000 SEK.

Förslag
Styrelsen föreslår mötet att avsätta 6000 SEK för inköp av byggmaterial och tillhörande
accessoarer till byggnationen en bardisk.
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