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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2016-02-15, 17:07-17:58

Plats

T1

Närvarande

Niklas Ulfvarson
Mikael Hedkvist
Pontus Ridderström
John Elfberg Larsson
Rama Pallander
Fredrik Nordin
Alexandra Lampinen
Adam Sahlin

1

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

Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:07.

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
Pontus Ridderström och John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att inadjungera Erik Viklund, Pontus Ridderström, och John Elfberg Larsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkterna Fråga från Pontus Ridderström och Kylanläggningen
läggs till.
Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen med ändringen.

4
4.1

Bordlagda ärenden
Inköp av kran

Adam har hittat en förgrenare, men ingen vettig kran ännu. Priserna uppskattas till 60 kr för
förgrenare, och 200 kr för kran.
Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan till nästa möte.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
RAID-kontroller

Inköp inte gjort ännu.

5.2

Dammsugare

Rama informerar och presenterar förslag. Priset för en industridammsugare uppskattas till drygt
1000 kr, och priset för en vanlig dammsugare till 500 kr. Diskussion utbryter om vad för sorts
dammsugare föreningen har användning av. Det påpekas att en robust dammsugare kan ses som
en långtidsinvestering. Det nämns även att en dammsugare kan vara bra för en förening med stor
lokal. Frågan ställs om vilka påsar den föreslagna dammsugaren använder.
Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan till nästa möte.

5.3

Skrivaren

Niklas har försökt att laga skrivaren. Ursprungsproblemet är löst, men nya problem har uppkommit.
Niklas ska titta vidare på skrivaren nästa helg.

5.4

GIT-kurs

Anders Engström har inte frågats om datum ännu. Det föreslås att kursen hålls första veckan av
LP4. Fredrik ska höra om detta passar Anders.

6

Kylanläggningen

Fredrik informerar. Andreas Nilsson har meddelat styrelsen att det ska pågå arbete i A-huset torsdagen 18/2 som kommer att påverka el och ventilation under dagen. Utrymme måste frigöras runt
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kylmaskinen i serverhallen. 07:00 - 09:00 kommer el och varmvatten att saknas, 07:00 - 16:00 kommer
kyla och ventilation att saknas. Styrelsen ser ingen anledning att stänga lokalen för medlemmarna.
Servrar måste hållas avstängda under dagen med hänsyn till avsaknaden av kyla. Kylsystemet ska
friläggas kvällen innan.

7

Fråga från Pontus Ridderström

Pontus frågar om styrelsens utvärdering av .DLL. Eventet diskuteras.

8
8.1

Övriga frågor
Station för sparkcycklar

Adam frågar om vi ska göra någon sorts station för medlemmarnas sparkcycklar. Diskussion utbryter
om var i lokalen stationen ska stå. Frågan funderas vidare på tills vidare.

9

Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 17:58.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Pontus Ridderström, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson

