Datorföreningen vid
Lunds Universitet och
Lunds Tekniska Högskola

16-02-23
STYRELSEN

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2016-02-23

Närvarolista:

glyph Fredrik Andersson, ordförande
nostrad Mattias Jernberg, kassör
firetech Joakim Tufvegren, systemansvarig
karlsson Niklas Karlsson, suppleant
he-man Lasse Heemann, suppleant
rocket Roderik Lundberg Bauhn, revisor

§1

Mötet öppnas

glyph förklarade mötet öppnat 18:39.
Mötet beslöt att godkänna tid och sätt, samt dagordningen.
Justering efter mötet.

§2

Val av sekreterare och
justeringsperson

firetech valdes till mötessekreterare. karlsson valdes till justeringsperson.

§3

Överlämning

Bokföringen från förra året har, sedan revisorerna hade synpunkter på den på vårmötet, varit lite smått förlorad. Vi har
vetat om att revisorerna sett den och godkänt den reviderade
upplagan, men kassören hade inte fått ta del av den (för att
kunna fortsätta årets bokföring baserad på korrekt data). Den
är nu återfunnen och på sin plats.

§4

Uppdatering telefonlista Listan vid dörren i MH-lokalen behöver fortfarande uppdateras. Mötet beslöt återigen att systemansvarig ska uppdatera
listan.

§5

Höstmöte

Tid för höstmöte diskuterades. Bestämdes till den 8 november
kl 18:??, glyph bokar lokal. Plats diskuterades, möjligt att mötet
sker i iDét (D-sektionens lokal i E-husets källare). nostrad ska
se till att det nya betalsystemet funkar för att göra utskick
med. Förtäring diskuterades, mötet beslöt att firetech ska fråga
Aktiva om det är dags för någon annan mat än Widerbergare.
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§6

Projekt
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Saltolås har gått i sank, access i allmänhet diskuterades. Mötet
beslöt att he-man ska ta kontakt med rätt personer om Saltolås.
Ingen ny kyl har införskaffats än. Mötet beslöt att rocket
ska leta efter fungerande kylar på Internet.
På backupfronten har inget hänt.
nostrad meddelar att det fortfarande är mycket att göra
för virtuella maskiner.
Förslaget till medlemsmaskinsavtal, som alla inblandade
har meddelats om utan, har inte fått någon större mängd
feedback. Mötet beslöt att det ska godkännas och tas i bruk på
nästa styrelsemöte och sedan tas upp på medlemsmötet.

§7

Genomförda projekt

Nytt betalsystem är i drift.
Maskinavgifter har äntligen drivits in, och kommer fortsätta göra det med det nya betalsystemet.
Medlemmar som inte betalat på ett tag har meddelats om
detta, några betalningar har kommit in, resten av kontona har
stängts.
Föreningen har korrigerat sin adress hos skatteverket.

§8

Nästa möte

Planeras till 4/10.

§9

Övrigt

Inget övrigt. Mötet avslutat 19:25.

Vid protokollet

Justeras

Joakim Tufvegren
Systemansvarig

Niklas Karlsson
Suppleant
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