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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-10-16, 18:07 - 20:13

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Erik Viklund
Jens Lindholm
Emil Kitti
Edvin Åkerfeldt

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Kassör

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:07.
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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
Erik Viklund och Jens Lindholm valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Erik Viklund

Jens Lindholm

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut med tillägget av punkten tacophest under punkten “Kassör”.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.
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5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Trappa

Edvin ritade upp en design på tavlan. Mötet diskuterade eventuella ändringar till designen. Mötet
såg positivt till den generella designen. Edvin kommer presentera en mer noggrann ritning med mått
när han har tid.

5.2

Profilering

Erik tog upp att taco-Vicke, en version av Vicke-Virus som fanns på året 2016 aﬃsch, skulle vara
en bra sticker. Mötet såg positivt till det.
Jens ska ta fram en design på en sticker han kom på.
Jens tog upp att om styrelsen var att inköpa pins. Mötet hade delade åsikter gällande konceptet.

5.3

Klädhängare

Niklas, Kitti och Edvin åkte inte till Ikea så inga förslag på klädhängare har tagits fram. Edvin och
Kitti ska titta på klädhängare från Rusta.

5.4

TP002

Jens tog hit vad han tror är en ampellilja. Mötet ansåg att den såg lite ledsen ut, men ska avvakta
hur den klarar sig.
Klätterväxterna är på väg.
Kitti och Edvin diskuterade om att ha ett växthus i korridoren.
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Kassor

Gustaf frågade Edvin hur kassörarbetet går. Edvin har inte gett ut alla pengar för saker som Ludd
har köpt in.
Kitti och Edvin lämnade mötet 19:08, men sade det de ville säga på de övriga punkterna innan de
begav sig.

Erik Viklund

Jens Lindholm

Gustaf Elf
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Tacophesten

Bokning av lokal sker tidigast fredagen den 27:e genom hemsidan. John tog på sig att boka A-torget
hos schemaläggarna.
Jens meddelade Kitti att han ska boka den mängden köttfärs från Snabbgross.
Adam Sahlin, som gjorde aﬃscherna till fjolårets tacophest, ska göra några småändringar på aﬃschen. Aﬃscher ska sättas upp innan nästa styrelsemöte, som preliminärt satts till den 30:e oktober.
Gustaf tog upp att styrelsen ska ha som mål att även sätta upp bordspratare på så många ställen
som möjligt.
Gustaf föreslog att tacophesten inte borde ha alkohol, eftersom kostnaden för vakten, förra året,
ansågs som för hög, speciellt med tanke på att festen är historiskt sett lugn och inte har fokus på
alkoholen. Mötet såg positivt till detta föreslag.
Gustaf frågade de medlemmar som fanns i lokalen om huruvida de ville ha alkohol på tacophesten.
Medlemmarna svarade att alkohol är intressant att ha på phesten. Adam Sahlin gav som förslag att
korta phesten från 4 timmar till 3 timmar för att sänka vaktkostnaden.
Inträdesavgiften för tacophesten 2016 var 70 kronor för medlemmar och 120 kronor för icke-medlemmar,
höjt från året innan dess på grund av vaktkostnaden.
Styrelsen beslutade
att sätta inträdesavgiften för tacophesten 2017 till 70 kronor för medlemmar och 120 kronor för
icke-medlemmar.
Gustaf ska prata med D6 om alkohol och boka vakt.
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8.1

Övriga frågor
Kabellister

Kitti tog upp att det behöver köpas in ca 40 meter kabellister för cirka 500 kronor. Styrelsen såg
positivt till inköpet.

8.2

Styrelsemöten

Edvin tog upp att det är stökigt i T01. Han föreslog ha möten i SRTs fikarum. Mötet var positiv
till detta.

Erik Viklund

Jens Lindholm

Gustaf Elf
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Sekreterare

John har haft mycket att göra och har därmed inte gjort alla protokoll. Han ska försöka få ihop
samtliga protokoll för LP1 innan nästa styrelsemöte.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:13.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Jens Lindholm, justeringsperson

