Luleå Universitets Datorförening

Styrelsemöte 2013-05-08

1(3)

Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2013-05-08, 12:16-12:46

Plats

T1

Närvarande

Magnus Aspling
Fredrik Nordin
Robin Pekkari
Louise Sehlstedt
Sebastian Larsson
Rasmus Jäderlund
Patrik Korpi
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Ordförande
Sekreterare
blivande ledamot tillika justeringsperson
blivande ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Medlem
Medlem

Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:16.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Magnus Aspling valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Fredrik Nordin valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Robin Pekkari och Louise Sehlstedt valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Rasmus Jäderlund och Patrik Korpi adjungeras in.

Robin Pekkari

Louise Sehlstedt

Magnus Aspling
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SSL-Certifikat

Det diskuteras hurvida SSL-certifikat ska införskaffas för ludds olika domännamn av anledning
att gmail vägrar synkronisera mot eget signerade certifikat samt att det visas en varning när de
flesta webläsare försöker ansluta till hemsidorna. Inköp av SSL-certifikat innebär en årlig kostnad.
Sebastian har koll på vilken SSL-typ som är billigast.
Fredrik undrar vilken budgetpost en sådan utgift skulle komma till att bökföras på och deltagande
kom fram till att posten Övriga anläggningskostnader är lämplig.
Styrelsen beslutade
att Root-gruppen får tillstånd att införskaffa upp till 10 certifikat bland annat till följande domännamn:
• www.ludd.ltu.se
• cortex.ludd.ltu.se
• webmail2.ludd.ltu.se
• imaphost.ludd.ltu.se
• pophost.ludd.ltu.se
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Inköp av övervakningskamera

Med anledning att övervakningskamerorna i A1401 ej är pålitliga förelås att inköpa ny övervakningskamera med nätverksanslutning istället för USB.
Styrelsen beslutade
att frågan ska beslutas på kommande medlemsmöte.
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Skrotresa

Fråga angående städning av serverhallen DH-1 tas upp. Magnus frågade om någon utöver Pontus
har bil med dragkrok ifall Pontus inte kan delta. Patrik svarar att han har bil med dragkrok som kan
användas. Fredrik undrar vad som ska slängas. Sebastian svarar att det mest ska slängas stolar och
servrar ska slängas. Fråga om hurvida föreningen måste betala tas upp men inget säkert svar ges.
Det föreslås att skräpet kanske kan säljas till kilopris eftersom att det innehåller mestadels metall
och är väldigt tungt.
Styrelsen beslutade
att Fredrik ska ta kontakt med kronan och ta reda på hurvida Ludd måste betala för att slänga
skrotet.
att Skrotresan ska hållas 18 maj och att Sebastian, Magnus, Fredrik, Robin, Patrik och Rasmus
ska hjälpa till.

Robin Pekkari

Louise Sehlstedt
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Övriga frågor
6.1. Mailinglist Magnus deklarerar att mailinglistsystem och mailserver har bytts ut.
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Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 12:46.

Fredrik Nordin, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Robin Pekkari, justeringsperson

Louise Sehlstedt, justeringsperson

