Luleå Universitets Datorförening

Styrelsemöte 2016-10-16

1(3)

Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-10-16, 14:07 - 14:39

Plats

A1501

Närvarande

Edvin Åkerfeldt
Marcus Lund
Adam Sahlin
Johan Jatko
John Elfberg Larsson
Sebastian Larsson
Marika Gille

1

Ordförande
Mötessekreterare
Kassör tillika justerare
Huvudsystemansvarig tillika justerare
Ledamot
Adjungerad
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:07.

2

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 Johan Jatko valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Sebastian Larsson och Marika Gille med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Tacophesten

Edvin, Adam och Marcus var på grossisten och räknade på vad maten kommer kosta. Prislista
kommer räknas ut innom kort. Styrelsen diskuterar att flytta tecophesten till senare datum då det
är väldigt kort tid på att marknadsföra eventet. Det diskuteras att byta till 25:e november.
Styrelsen beslutade
att flytta datumet för tacofesten till den 25:e november kl 18:00 - 22:00.
Edvin har pratat med Stefan Carlsson och har fått bekräftat att vakten kommer att kosta 500
kr/timme.

5.2

Latex-kurs

Kursen måste börja marknadsföras. Eventet ska skapas på Facebook och Adam Sahlin ska skapa
en bild till eventet.

5.3

Varuautomaten

Automaten är startad och kompressorn är urkopplad. Lysrören gör att maskinen blir varm invändigt
när dörren är stängd i kombination med att kylaren är urkopplad(Urkopplad pga. att fläkten låter
mycket). Det diskuteras därför om lysrören ska bytas ut mot LED lampor. Vi ska testa olika
lösningar till problemet. Det diskuteras även hur möbleringen skall vara i LUDDs lokal.

6
6.1

Övriga frågor
Starta försäljning mot medlemmarna

Styrelsen vill starta försäljning. Anledningen är att skapa en trevligare miljö för medlemmarna.
Handeln skulle vara avgränsad till LUDDs medlemmar. LUDD äger idag en läskmaskin och en
varuautomat som skulle användas i försäljningen.
Styrelsen beslutade
att styrelsen ska påbörja att föra försäljning i föreningen riktad mot medlemmarna.

Adam Sahlin

Johan Jatko

Edvin Åkerfeldt

Luleå Universitets Datorförening

7

Styrelsemöte 2016-10-16

Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 14:39.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Adam Sahlin, justeringsperson

Johan Jatko, justeringsperson
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