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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-03-12, 17:15 - 18:29

Plats

SRTs konferensrum

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Edvin Åkerström
Anton Johansson
Emil Kitti
Edvin Åkerfeldt
Jens Lindholm
Erik Viklund
Fredrik Pettersson
August Eriksson
Frida Mikkelä
Marcus Lund
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Ordförande
Sekreterare
Medlem tillika justeringsperson
Medlem tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Kassör
Ledamot
Ledamot
Medlem
Medlem
Medlem
Root

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 17:15.
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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
Edvin Åkerström och Anton Johansson valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Edvin Åkerström

Anton Johansson

Gustaf Elf

Luleå Universitets Datorförening

3

Styrelsemöte 2018-03-12

2(4)

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som skickats ut.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Profilering

Åkerfeldt har tagit en bra bild på Marcus och medlem Mikael Hedkvist som skulle kunna användas
till ett stickerpack.
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Årsmötet

John ska lägga in ändringarna från årsmötet i styrdokumentet.
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Överlämning, hur vill vi göra den?

Gustaf frågar mötet hur vi vill göra överlämningen. Åkerfeldt nämner att alla projekt- och eventplaner samt överlämningsdokument ska göras klart innan den traditionella överlämningsgrillen.
Diskussion uppstår när överlämningsgrillen ska hållas. Preliminärt sattes datumet till den 4:e juni
för överlämningsgrillen.
Emil Kitti ska ge den nya styrelsen tillgång till styrelse-AFS:en och andra system.

8
8.1

Uppkommande saker i LP4
Netroundskväll

Netroundskvällen kommer hållas den 27:e mars. Styrelsen ska göra ett mejlutskick till medlemmarna
och de som är närvarande på mötet ska dela eventet på Facebook.
Netrounds kommer ge LUDD en sponsorsbanner.

8.2

Marknadsföringsworkshop

Våﬄor kommer bjudas på under workshopen.
Frida presenterar sin idé att man delar upp alla i grupper och låter dem arbeta under ca 5 till 10 min
och sen låter alla grupper rotera till varandras bord och fortsätta på deras idéer (men inte sudda
bort något av det föregående grupp gjorde).
Tanken är att eventet kommer vara ca 2 timmar. Edvin tar upp idén att man kan boka en workshopsal i Delta-huset. Mötet var positivt till detta förslag och Edvin ska skicka ett mejl till LTU
Business för att se om den går att boka.

Edvin Åkerström

Anton Johansson

Gustaf Elf

Luleå Universitets Datorförening

Styrelsemöte 2018-03-12

3(4)

Styrelsen kommer att ta in de anteckningar som görs under workshopen och färdigställa de anteckningarna och sen skicka de till samtliga medlemmar.

8.3

Kurser

Gustaf tog upp om det fanns intresse att hålla i en mer avancerad git-kurs. Edvin och Fredrik har
redan funderat på detta och tanken är att de ska hålla denna kurs LP1.
En annan kurs LUDD skulle kunna hålla i en kurs hur man installerar Linux. Preliminärt skulle en
sådan kurs hållas i maj. Fram till april ska en ansvarig för kursen hittats. Kursen kommer att vara
mer avancerad än att bara gå genom en GUI-installation av Ubuntu.
Emil nämnde att Sebastian Larsson höll i en LDAP-kurs för cirka 2 år sedan och John frågade om
han kunde tänkas hålla den igen, Emil vet ej.

9
9.1

Övriga frågor
OpenHack

Edvin nämnde att eventet gick jättebra för projektgruppen. De deltagande var nöjda och mycket
god mat presenterades.
Emil Kitti tog upp idén om LUDD ska hålla i ett större hackaton. Mötet var intresserade i förslaget.

9.2

Ventilation

Fredrik tog upp om LUDD skulle kunna fixa ett eget ventilationssystem. Emil nämnde att enda
lösningen som skulle vara rimlig nu är att ha fläktar som blåser in i ventilationen som är vid DC3
då den går rakt till LUDD.
Den nuvarande ventilationen är ej tillräcklig: lokalen blir väldigt varm och ventilationen stängs av
på kvällstid och under helger, vilket gör lokalen ännu varmare och kvavare.

9.3

Första hjälpenlåda

Jens tog upp att LUDD kanske borde ha en första hjälpenlåda monterad på en vägg. Gustaf nämner
att man skulle kunna fråga LTU om de kan sponra med eventuella första hjälpen saker. Denna låda
skulle då alltid vara påfylld.
Emil nämner att LTU borde sköta även brandsläckare.
Gustaf tog på sig att kontakta Stefan Carlsson, säkerhetsansvarig på LTU, för att se vad LTU kan
göra.
Frida nämner att föreningar borde veta vart hjärtstartare, brandfilt och brandsläckare är.

9.4

Sponsring av workshop

Edvin tog upp att Redbull var sponsor på OpenHack och att kåren har en deal med dem. De köps
in för 10 kronor styck och dealen inkluderar att det ska finnas en Redbullkyl. Mötet såg positivt till
denna deal.

Edvin Åkerström

Anton Johansson
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Gungande plattform

Erik stör sig på att plattformen gungar när folk går omkring på den: skärmarna skakar. Gustaf
nämner att en lösning är att ha mjuka gummiblock mellan pelare och plattformen samt vägg och
plattformen, detta skulle då minska vibrationerna i plattformen. Denna lösning borde vara lätt att
utföra.
Edvin och Emil kommer testa att använda spännband för plattformen. Gustaf ska titta på det till
nästa möte.

9.6

Bokningssystemet till projektorn

Det nuvarande systemet är blockerat i brandväggen. Kitti nämner att ett nytt system ska göras och
läggas upp på Vortex.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 18:29.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Edvin Åkerström, justeringsperson

Anton Johansson, justeringsperson

