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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-03-28, 17:08-17:41

Plats

T1

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Rama Pallander
Fredrik Nordin
Adam Sahlin
Gabriella Ulfvarson
Gustaf Elf
Kenneth Kullbrandt
John Elfberg Larsson

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
Ledamot
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:08.

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 Fredrik Nordin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Gabriella Ulfvarson, Gustaf Elf, Kenneth Kullbrandt, och John Elfberg Larsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Rama Pallander

Fredrik Nordin

Niklas Ulfvarson
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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
Jubiléum

Niklas informerar. Det finns två lediga datum där eventet skulle kunna hållas, 11/5 och 25/5. Niklas
anser att det kan bli mycket att göra på kort tid, och frågar om det finns någon som har tid och
vill ansvara för eventet. Det diskuteras om styrelsen fortfarande vill utföra eventet. Kenneth anser
att då 25 år inte är ett jämnt 10-tal och intresset för att ansvara för att något arrangeras är svagt
kan man hålla ett mindre event i stället. Det diskuteras om vilka mindre event som kan hållas.
Adam håller med om att ett mindre event kan vara lämpligt. Niklas ska meddela XP-el’s ordförande
Henrik Tjäder om att vi drar oss ur jubiléum.

5.2

Programmeringsstegen

Inget nytt. Startar förhoppningsvis nästa vecka.

5.3

GIT-kurs

Posters sätts upp imorgon. Lokal måste fortfarande bokas.

6

Styrelseworkshop

Niklas tycker att att styreslen ska annordna en styrelseworkshop. Syftet är att få styrelsearbete så
som dokumenten till årsmötet gjort, samt att bjuda in medlemmar och förbereda propositioner och
motioner, med mera.

7

Sponsorsförfrågan

Föreningen har via mail fått en förfrågan angående sponsring från nätcasinot LeoVegas. I mailet
frågar skribenten Mattias Bergehed hur mycket pengar man måste skänka till föreningen för att få
ett omnämnande på föreningens hemsida. Niklas frågar om styrelsens åsikt i frågan. Mikael anser att
sponsringsförfrågan bör avslås då den inte passar in i någon sponsringspolicy föreningen hittills haft
eller anger på hemsidan. Niklas och Kenneth anser att nätcasino låter dåligt utåt och är opassande
för en datorförening. Resten av styrelsen instämmer.
Styrelsen beslutade
att avslå förfrågan om sponsring.

Rama Pallander

Fredrik Nordin

Niklas Ulfvarson
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Övriga frågor
Plantan

Plantan lever ännu.

8.2

Medlemsåtkomst till spelförråd

Kenneth frågar angående medlemsåtkomst till spelförrådet. Styrelsen svarar att ett bokningssystem
planeras.

8.3

Sparkcyckellådan Mk2

Sparkcyckellådan fungerar bra.

9

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 17:41.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Rama Pallander, justeringsperson

Fredrik Nordin, justeringsperson

