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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-09-14, 18:23-19:09

Plats

T1

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Rama Pallander
Adam Sahlin
Alexandra Lampinen
Fredrik Nordin
Erik Viklund

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot
Huvudsystemansvarig
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:23.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Rama Pallander och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Viklund med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

4

Ommöblering

Kaffemaskinen kan bli klar denna vecka. Målet är att den ska fungera innan LuddLan.

5

.DLL

Niklas informerar. Stormöte för alla involverade 2015-09-29 kl 18:00. Teambuilding är planerat 201509-30.

6

Skrivaren

Skrivaren behandlar bilder och vissa filtyper långsamt. Frågan om vad man kan göra för att åtgärda
detta tas upp. Erik föreslår att då problemet kan ligga i Unix-drivaren kan ett byte till Windowsdrivare lösa problemet. Fredrik anser att enklaste alternativet vore att uppgradera befintliga system
då Taurus är gammal och inte kan använda för nya drivare. Fredrik ska fundera på saken till nästa
möte.

7

Snapssamarbete

Denna punkt är en uppföljning av punkten med samma namn från styrelsemötet 2015-08-31. Niklas
har bifogat avtalsförslag med kallelsen till detta möte. Det visar sig att Ludd inte tar betalt för
föreningskonton, så medlemsavgiftskravet i avtalsförslaget kommer att tagas bort. Tillägg till avtalsförslaget: Önskvärt är om papper medtags för utskrifterna.

8
8.1

Övriga frågor
MP4

Frågan om MP4 ska uppgraderas då den inte klarar av att driva vissa spel för BSG tas upp. De
flesta delar som kommer att behövas finns tillgängliga, det som saknas är ett nätaggregat. Frågan
ställs om Ludd ska köpa ett nätaggregat till MP4. Rama tar på sig att kolla upp vad som behövs
och vad det skulle kosta till nästa möte.

8.2

Batterier till kortsystemet

Frågan tas upp om Ludd ska köpa in batterier för backup-ström till kortsystemet vid strömavbrott.
Två batterier kommer att behövas, och varje batteri kommer att kosta ca 700 kr.
Styrelsen beslutade
att inte inköpa batterier.
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Hårdvaruuppgraderingar

Backup-server är gammal och bör uppgraderas. Det uppskattas att gå på ca 2000 kr. Andra inköp
som man kanske vill göra är Raspberry Pis till terminalerna då detta skulle möjliggöra att uppdatera
mjukvarupaketen. Det skulle även vara användbart att bygga en egen disklåda då den gamla är
krånglig att konfigurera.
Styrelsen beslutade
att bordlägga Uppgradera backup-servern till nästa möte.

8.4

Öppet hus

Niklas informerar. Niklas har pratat med Jenny Strand på grafisk produktion angående roll-up
poster. Öppet hus är 2015-10-06.

8.5

Köksvrå

Det har diskuterats om man ska möblera om hörnet där kaffemaskinen står till att bli en lunchhörna.
Detta diskuteras vidare när kaffemsakinen är klar.
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Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:09.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Rama Pallander, justeringsperson

Adam Sahlin, justeringsperson

