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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2013-09-04, 12:07-12:31

Plats

T1

Närvarande

Pontus Ridderström
Emil Tylén
Louise Sehlstedt
Robin Pekkari
Fredrik Nordin
Sebastian Larsson
Robin Bond

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Kassör
Huvudsystemansvarig
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Pontus Ridderström förklarade mötet öppnat 12:07.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Pontus Ridderström valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Emil Tylén valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Louise Sehlstedt och Robin Pekkari valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen inadjungerar Robin Bond.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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Styrelsefoto

Foto bör tas på den nya styrelsen att skicka in till skolkatalogen.
Styrelsen beslutade
att fotot tas direkt efter mötet.
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Städdag

Styrelsen bör ta en dag för att städa ur kLUDD (A1024).
Styrelsen beslutade
att styrelsen städar ur kLUDD lördagen den 14:e september.

5

Frågor om lokal och eventuell renovering

Då renoveringar börjat i D-huset och situationen angående A-huset inte är helt klar har Pontus
Ridderström skickat ett e-mail till Akademiska Hus med frågor. AH har hittills inte svarat.

6

Manuellt bokningssystem för projektorn

I väntan på att det datoriserade bokningssystemet blir färdigt föreslås en namnlista där man helt
enkelt skriver upp när man vill använda projektorn. Styrelsen tycker detta är en bra idé och föreslår
följande regler:
• Bokningslängden får ej vara längre än en hel dag.
• Inga störande aktiviteter under skoltimmar.
Styrelsen beslutade
att Pontus Ridderström sätter upp bokningslistan bredvid projektorn.
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Övriga frågor

7.1. Välkomstmiddag för nya styrelsen
Det föreslås att välkomstmiddagen skall hållas kvällen efter städdagen. Styrelsen samtycker.
7.2. Tacofesten
Snart är det dags för tacofest igen. Louise erbjuder sig att ta på sig ansvaret.
Styrelsen beslutade
att Louise Sehlstedt tar på sig ansvaret för tacofesten.

Louise Sehlstedt

Robin Pekkari

Pontus Ridderström
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7.3. Scanner
Trots att det går att scanna document gratis på skolan har önskemål kommit in om att LUDD ska
införskaffa en dokumentscanner. Robin nämner att han har en gammal scanner han skulle kunna
donera.
Styrelsen beslutade
att Robin Pekkari tar på sig att undersöka införskaffandet av en dokumentscanner.
7.4. Nordeakontot stängt
Fredrik Nordin informerar om att Ludds gamla bankkonto hos Nordea nu är stängt.
7.5. Nya våffeljärn
Föreningen har donerats två nya våffeljärn som tack för att de gamla lånades ut.
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Mötets högtidliga avslutande

Pontus Ridderström förklarade mötet avslutat 12:31.

Emil Tylén, mötessekreterare

Pontus Ridderström, mötesordförande

Louise Sehlstedt, justeringsperson

Robin Pekkari, justeringsperson

