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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-10-30, 18:33 - 20:07

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Emil Kitti
Erik Viklund
Edvin Åkerfeldt

1

Ordförande
Sekreterare
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:33.
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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
Emil Kitti och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Emil Kitti

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut med tillägget av punkterna “Mejl från revisor” och
“LATEX-kurs”.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Trappa

Edvin har inte gjort de exakta måtten ännu. Han ska försöka få dem klar innan han åker iväg.

5.2

Profilering

John har gjort flera preliminära designs på stickers, ritade på whiteboardväggen. John gjorde även
en skissad design på en tröja också uppritad på väggen. Mötet diskuterade kring de olika designerna
och kom fram till att en av stickerdesignerna var lämpad.
Erik tog upp att stickerapp.se har ganska rimliga priser.
John ska försöka ha en stickerdesign klar till nästa möte.

5.3

Klädhängare

Medlem Louise Sehlstedt donerade en klädhängare till LUDD. Styrelsen behöver därmed inte köpa
in en ny.

5.4

Testplantor

Jens Lindholm är inte närvarande vid mötet så inget att uppdatera.

5.5

Avkalkning av kaﬀemaskin

Erik fick tipset av rooten Sebastian Larsson att köpa in citronsyra och hälla in en tesked av det i
kaﬀemaskinen för att rengöra maskinen.
Erik tog på sig att köpa in citronsyra till LUDD.

6
6.1

Tacophesten
Burn

Medlem Mikael Hedkvist skickade ett mejl som beskrev kostnaden på hur mycket “Burn” tacosåsen
kan tänkas kosta. Det uppskattades att kosta cirka 700-800 kronor.
Styrelsen beslutade

Emil Kitti

Erik Viklund
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att donera 400 kronor till tacosåsskaparna Jonas Sundén och Dan Wimble samt ge dem gratisinträde till Tacophesten.

6.2

Reklam

Edvin tog upp att det inte finns några aﬃscher för tacophesten i B eller A-husen. Styrelsen ska sätta
upp dem direkt efter mötet.
Ordförande ska skicka ut ännu ett mejl till medlemmarna om tacophesten.
Facebookevent är skapat och annonserat. Eventet ska bifogas till “Händer på LTU” facebookgruppen.
Kårerna och datasektionen ska kontaktas för att se om tacophesten kan komma med i deras veckomejl och även om det kan delas på respektives facebooksida. Edvin tog på sig att kontakta kårerna
och datasektionen.
Styrelsen ska sitta under lunchtid vid studenttorget i B och sälja biljetter tills tisdagen den 7
november. Gustaf tog upp att stå både i B och C under måndagen och tisdagen innan närvarolistan
skickas in.
Edvin nämnde att man kan ge ut biljetter till medlemmar som kan tänkas stå och sälja biljetter.
Styrelsen såg positivt till detta.
Gustaf ska kontakta studenttorget om att få marknadsföra vid bänken utanför.
John ska tillfråga Adam om han vill göra en design för bordspratare.
Emil och Edvin ska till Snabbgrossisten under veckan och ska då fråga om tillgång av köttfärs.
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Mejl från revisor

Revisor Niklas Ulfvarson har skickat in ett mejl till styrelsen med tankar och åsikter på hur styrelsen
har skött föreningen hittills. Kort sammanfattat löd det:
• En detaljerad plan ska göras långt innan eventen.
• Marknadsföring har varit bristande.
• Inga protokoll är ännu publicerade.
• Tacophesten ska marknadsföras mycket.
• LUDD inte svarar på mejl.
Styrelsen såg mycket allvarligt på de punkterna som revisorn tog upp och ska göra sitt bästa för att
åtgärda alla presenterade problem.
Styrelsen tyckte att arbetsbalansen inte varit jämn, vissa har fått göra mycket mer än andra för
föreningen. Detta ska förbättras. Niklas tog upp att hjälp kan fås av gamla styrelsemedlemmar om
styrelsen behöver det.
Niklas tog även upp att styrelsen har fokuserat för mycket på småsaker som plantor och klädhängare
istället för att marknadsföra, samt att för få infomejl har kommit ut.
Styrelsen missade att skicka ett mejl till 5-tek, trots att styrelsen vid flera tillfällen sagt att de ska
göra det.
Sekreteraren har inte publicerat några protokoll på hemsidan ännu på grund av att han inte prioriterat protokollen, men John ska göra så gott han kan för att få klart alla så gott som möjligt.
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Gustaf Elf

Luleå Universitets Datorförening

8

Styrelsemöte 2017-10-30

4(4)

LATEX-kurs

Axel Sundbom sprang förbi mötet och tillfrågades om han hade tid att hålla LATEX-kursen. Han
kunde hålla det någon gång innan jul.
Styrelsen tänker att kursen ska bestå av en föreläsning följt av ett längre laboreringspass. Hela
kursen är uppskattad att vara cirka 2 timmar.
Gustaf ska kontakta Axel om han kan tänkas hålla kursen sista november eller i början av december.
John ska fråga Adam om han har en poster som kan återanvändas för kursen.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:07.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Emil Kitti, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

