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Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Harald Andersson
Erik Hellström
Emil Svensson
Sebastian Larsson
Johan Burström
Emil Tylén
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Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 20:19.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Emil Svensson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Emil Tylén och Harald Andersson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Erik Hellström adjungerades.
6. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

Emil Tylén
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Magnus Aspling
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Planering inför Nolle-p
3.1. Tävling

Magnus tycker att vi ska ha en Raspberry Pi som pris till tävlingen. Johan tycker att Raspberry
Pin ska lottas ut bland nya medlemmar och vinnaren i tävlingen får en Toblerone eller något, alla
verkar instämma. Magnus undrar om tävlingen ska vara i Robot Unicorn Attack. Övriga förslag är
Sumoto Dreams, BUTTON och Canabalt. Styrelsen kom fram till att en Pongturnering tar för
lång tid.

Styrelsen beslutade

att LUDDs promotiontävling ska vara i Robot Unicorn Attack med godis som vinst.

att vi ska ha en en frågetävling bland de nya medlemmarna där vinsten är en Raspberry Pi.
3.2. Vilka gör vad?

Vad vi ska göra:
Spelkväll
Utesittning
Sektionsdagen
Sektionsmiddag
Fixardagen
Johan kan tänka sig vara ansvaring för spelkvällen. Idag var enda dagen Emil Tylén köper muns
i bosch. Magnus säger att vi vill ha två bord till xardagen.

Styrelsen beslutade

att Harald och Magnus ansvarar för utesittnignen.
att så många som möjligt kommer till sektionernas dag.
att Emil S, Erik och Johan ansvarar för sektionsmiddagen.
att Emil T, Harald och Sebastian ansvarar för xardagen.
att Johan och Emil T ansvarar för spelkvällen.

3.3. Spelkvällen

Emil frågar Magnus om han ska representera LUDD eller BGD under spelkvällen, han svarar båda.
De esta i styrelsen tycker att vi inte ska ha någon Pongturnering under spelkvällen på grund av
att det tar för lång tid, men Pong ska sättas upp så man kan spela det. Pong borde spelas på crt
påperkar Emil T. Idéer på spel: Super Smash Bros. Brawl, Street ghter med stickor, med mera.

Styrelsen beslutade

att det inte blir någon tävling i Pong men att Pong ska nnas framme under kvällen.
att innan vi lånar konsoler ifrån spelförrådet ska vi fråga ägarna.

3.4. Fixardagen

Detta kommer ske under xardagen: tävling i Robot Unicorn Attack, utlottning av Raspberry Pi,
registering av nya medlemmar.
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Vad som har hänt i sommar

Golvet har bonats. Magnus och Albin har byggt ett spelbord som LUDD antagligen kommer att
köpa. RFIDkortsystem har kommit på plats men det funkar bara sporadiskt. Det nya medlemssystemet är på väg. Vi har även fått en LUDDkanal på Freenode.

5

Bestämning av datum för Medlemsmöte

Johan tycker att vi ska ha mötet några timmar innan lanet börjar, styrelsen instämmer. Magnus
påminner även om att det ska nnas våor på mötet, så Erik bör köpa in grädde, glass och sylt.

Styrelsen beslutade

att nästa medlemsmöte kommer hållas fredagen den 14 september 18:30.

6

Avstämning angående LUDDLAN5

Inga förberedelser har gjorts. Sebastian säger till Emil T att vi gärna vill ha lokalen brevid A2506,
styrelsen instämmer. Alla i styrelsen tycker att vi ska ha kvar 50kr som inträde.

Styrelsen beslutade

att Emil ska prata med Andreas Nilsson imorgon angånde sal.

7

Städdag

Städdag och skräpkörning på torsdag eller fredag.

Styrelsen beslutade

att det blir städdag på fredag kl 9:00.

8

Övriga frågor
8.1. Ordet är fritt

Johan informerar om obetalda räkningar, domännamn och böcker. Han ska även beställa en ny
bankdosa på grund av att de gamla har gått sönder.
Johan undrar å datasektionens vägnar om Magnus kan xa någon föreläsare t.ex. från DICE, Mojang
eller Arrowhead studios, som kan komma och föreläsa.
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Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 21:14.

Emil Svensson, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Emil Tylén, justeringsperson

Harald Andersson, justeringsperson
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