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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2017-09-17, 18:10 - 18:54

Plats

T1

Närvarande

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

1

Ordförande
Sekreterare
Ledamot tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemadministratör
Kassör
Medlem

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:10.

2

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
Jens Lindholm och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Jens Lindholm

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.

4

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Golvet

Listerna till studieytans golv satt dåligt och flera lister har lossnat. Det var ett Biltema limm som
användes för att fästa listerna på golvet. Styrelsen ska köpa in ett nytt bättre limm.

5.2

NCPC

SRT behöver meddelas angående den traditionella sponsringen av eventet. Edvin tog på sig att
meddela SRT.

5.3

Tacophest

Inget att uppdatera.

5.4

Progress Bar

Progress Baren ska prydas och ett förslag var att installera LEDs på den. Kitti och Gustaf ska titta
på hur LED-idén ska fungera praktiskt.

5.5

Profilering

Inget att uppdatera.

6
6.1

Medlemsmöte
Kaﬀemaskin

Nuvarande kaﬀemaskin droppade vatten från en slang. Erik tog upp att den kan bero på att den
behöver avkalkas.
Jatko har kommunicerat med en kaﬀemaskinsåterförsäljare om en oﬀert med nya kaﬀemaskiner.
Denna oﬀert har inkommit. Priserna på nya maskiner ansågs vara för dyra av mötet.

6.2

Bordsugn

Kitti tog upp att han hade hittat en bra bordsugn. Styrelsen såg det som ett bra förslag och tänker
presentera inför medlemsmötet.

Jens Lindholm

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Valberedning

Det valdes ingen valberedning förra medlemsmötet för styrelseåret 2017/2018. Dessa ska väljas under
nästkommande medlemsmöte.

6.4

Övrigt

Inget övrigt att ta upp om medlemsmötet.

7

Förberedande inför LANet

Erik tog upp att man kan marknadsföra på facebook genom att betala en liten summa. Mötet såg
positivt till detta.
Styrelsen beslutade
att dedikera 10 dollar ur LAN-budgeten för facebookmarknadsföring till Langruppen.
Diskussion utbröt kring insläppning av icke-medlemmar på LANet.

8
8.1

Övriga frågor
Infoskärmarna utanför lokalen

Markus tog upp att infoskärmarna utanför lokalen inte fungerade. Kitti sade att det hade att göra
med att Raspberry Pi:en inte får internetuppkoppling via Wi-Fi. Kitti sade att rötterna ska fixa
det.

8.2

Projekt

Axel frågade mötet om projektbudgeten använts något. Styrelsen svarade med att inga förslag
inkommit. Projektbudgeten kommer att tas upp under medlemsmötet.

8.3

Avkalkning av kaﬀemaskinen

Gustaf och Erik tog på sig att avkalka kaﬀemaskinen.

Jens Lindholm

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Målning utanför lokalen

Styrelsen planerar på att måla utanför lokalen. Styrelsen ska titta på om ett lasergyro kan inlånas
för att mäta ut vart det ska målas och om ytan är jämn eller inte.

9

Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 18:54.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

