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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-10-02, 18:11 - 18:58

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Jens Lindholm
Edvin Åkerfeldt
Emil Kitti
Erik Viklund
Johan Jatko
Sebastian Larsson
Niklas Ulfvarsson

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Root
Root
Revisor

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:11.

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 Edvin Åkerfeldt valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Edvin Åkerfeldt

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Trappa

Edvin har inget nytt att tillägga. Sebastian kom med förslaget att fästa trappan på en pall för att
kunna transportera trappan med palldragaren. Mötet såg positivt till förslaget.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till nästa möte.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
NCPC

Företaget GrepIt sponsrar eventet med priser till programmeringstävlingen som ska vara i helgen.
Ett infomejl till medlemmar ska komma ut från styrelsen.
Niklas lämnar mötet 18:18.

5.2

Profilering

Inget nytt att uppdatera. Stickers, tröjdesign och så vidare har ännu inte gjorts.
Det saknas RGB-värden för den röda färgen som valdes till logotypen. Mötet försökte få fram dem.
Kitti tog på sig att försöka få fram RGB-värdena för färgen som valts.
Mötet diskuterade sedan tröjförsäljare.

6

Klädhängare

Jens tog upp att klädhängarna vid entrén är fulla av kläder och önskar att det fanns fler. Mötet var
positiv till att köpa in fler klädhängare och diskuterade vad för sorts klädhängare skulle vara bra.
Mötet ansåg att antingen borra fast krokar i pelarna eller inköpa stora fristående klädhängare, likt
de som redan finns i lokalen, var bäst.
Styrelsen beslutade
att avsätta 500kr för inköp av klädhängare.

7
7.1

Övriga frågor
Klätterväxter

Johan och Jens tog upp att klätterväxter skulle bidra till en bättre syrehalt i lokalen och se mycket
trevligare ut. Jens har klätterväxter hemma som ska klippas, han kan tänkas donera en till LUDD.
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Mötet såg positiv till att testa att ha klätterväxter i lokalen. Jens tar på sig att donera en klätterväxtplanta med tillbehörande jord till LUDD.

8

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 18:58.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson

