Bilagor till LUDD:s årsmöte den 2018-03-08.
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Rapport från styrelsen
Denna rapport täcker det styrelsen gjort från medlemsmötet 2018-02-08 till
årsmötet 2018-03-08.
Under denna korta period har LUDD anhållit ett stort LAN i form av CCLan med
spelföreningen TAFS, från Skellefteå. Styrelsen är väldigt nöjd med samarbetet,
men tyckte deltagandet på LAN:et var bristande, samt att det var bristande
organisering.
Rötterna har satt upp ett USB-skåp i T1 som medlemmar kan använda sig utav
för att installera diverse distributioner av Linux.
Styrelsen och rootgruppen har börjat arbeta på en GitHub Pages-sida för att
ersätta den wiki-sida vi har nu med en sida som ser modern ut.
Programmeringstävlingen Google Hash Code hölls i och ansågs lyckad utav
styrelsen. 4:a lag kom och lagen presterade väl.
Styrelsen har ett aktivt samarbete med OpenHack där LUDD annonserat eventet
och hjälper till där det behövs.
Styrelsen har beställt några LUDD-temade stickers samt fortsatt titta på märken
och tröjor.
Styrelsen har sett över styrdokumentet från förra medlemsmötet och har gjort
föreslagna ändringar samt förslag till policies och regler. Styrelsen har även
migrerat över samtliga dokument till git, för att simplifiera ändringar av stadgar
och styrdokument.
Vicke Virus och “LUDD” har målats utav styrelsen utanför T1 samt har lokalens
dörrar markerats med “T1 01” och “T1 02” respektive.
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LUDD Budgetförslag 18/19

Post
Medlemsavgifter
Fester
Lan
Utbildningar
Rötter
Övriga Anläggningskostnader
Förbrukningsinventarie
Tillbehör till datorer
Frakter och transporter
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Intern representation
Projekt
Bosch
Total

Inkomst
32600
4000
8000

125000
169600

Borttaget: inget
Tillagt: inget
Ändrat: Bosch har ökat från 25,000 till 125,000
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Utgift
5000
8000
3000
2000
7000
6000
3000
4000
1000
2000
4000
10000
125000
180000
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Kandidater framtagna av valberedningen till
årsmötet 2018-03-08
Ledamöter: Edvin Åkerström, Anton Johansson
Kassör: Fredrik Pettersson
Sekreterare: Jens Lindholm
Vice ordförande: Gustaf Elf
Huvudsystemansvarig: Marcus Lund
Ordförande: NULL
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