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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2015-03-31, 12:03-12:20

Plats

T1

Närvarande

Louise Sehlstedt
Axel Sundbom
Rama Pallander
Adam Sahlin
Sebastian Larsson
Mikael Hedkvist
Rama Pallander

1

Ordförande
Sekreterare
Adjungerad tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Adjungerad

Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 12:03.
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Formalia
1. Val av mötesordförande
Louise Sehlstedt valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Axel Sundbom valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Rama Pallander och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Styrelsen adjungerar Rama Pallander.

Rama Pallander

Adam Sahlin

Louise Sehlstedt
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Planering av (Om)renovering av T1

Det är tänkt att från och med torsdag afton börja åtgärda de kosmetiska felen inne i T1. Mikael
Hedkvist har inventerat: tre färgburkar, vit och röd måste köpas mer av och svart färg bör kontrolleras. Målartvätt måste köpas, maskeringstejp och ordentlig tejp, byggplast och byggpapp måste
köpas samt tvättsvamp och spackel. Det bör undersökas om nya vertkyg måste köpas in. Frågan är
om det finns nog personer att göra arbetet, det konstateras att det behövs två personer. Bortsett
från styrelsen verkar intresset allmänt litet för att hjälpa till. Förtsättningsvis ställs frågan om elementen ska målas, fyra av sex röster är emot. Röstning ska ske om Mikael Hedkvist kan få ansvaret
att köpa in de medel som behövs för renovering för de pengar som krävs.
Styrelsen beslutade
att Mikael Hedkvist ska ansvara för att köpa in allt som är relevant för helgen och att Adam
Sahlin ska hjälpa Mikael.
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Övriga frågor

4.1. Kulvertarna under D-huset
Logistik kan inte hjälpa styrelsen att ta undan skrotet, utan LUDD måste sköta det själva. Förslag
finns att ta det efter påskhelgen och renoveringen.
4.2. Krångel i 3D-skrivaren
Emil Tylén, Axel Sundbom och David Eriksson försökte den 30:e mars använda 3D-skrivaren för
att skriva ut en modell, men det visade sig att stegmotorn som ska bryta loss varje lager fastnat.
En ticket har öppnats till formlabs och en ansvarig för ärendet bör utses.
Styrelsen beslutade
att Axel Sundbom ska ta ansvar för ärendet.
4.3. Kassör inför nästa års styrelse
Adam Kibal har föreslagits, men förbehåll finns eftersom att han är med i valberedningen. Förslag
finns att omnominera honom som kassör och hitta en ny valberedning. Gustav Merelius föreslås
även som kassör. I värsta fall kan Adam Sahlin eller Rama Pallander komma att måsta ta över
kassörsposten.
4.4. Uppdatering kortsystemet
Kortläsaren i Bosch, spelförrådet och dörren fungerar nu, men läsaren till DH2 gick sönder när den
inte kunde kopplas in ordentligt.
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Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 12:20.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Rama Pallander, justeringsperson

Adam Sahlin, justeringsperson

