
Datorföreningen vid
Lunds Universitet och

Lunds Tekniska Högskola 18-07-10
STYRELSEN

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2018-07-10

Närvarolista: skelpdar, Erik Wallin, ordförande
meklund, Mattias Eklund, kassör
rocket, Roderik Lundberg Bauhn, systemansvarig
glyph, Fredrik Andersson, ledamot
firetech, Joakim Tufvegren, suppleant

§0 Mötets öppnande och
tillhörande formalia

OFMÖ 18:12. Tid och sätt godkändes. rocket valdes till mötes-
sekreterare. meklund valdes till justeringsperson.

§1 projekt (0) Lunarc. meklund ska kontakta relevanta sektioner och kolla
intresset. Rundvandring hos lunarc görs bäst i små grupper.
(1) t-shirts. Logo på framsidan med föreningens namn och det
latinska mottot på baksidan(noli datorem relinquere nisi fames
imperaverit). Företaget spreadshirts verkar lovande. Storlek
kring medium följt av några S och L.
(2) Skyltning i MH. df behöver någon typ av skyltning på vån
1. Kontakta husprefekt/vaktmästare för diskutera möjligheter.
(3) Remsläsaren. Peta på tg om den person i df som lånade
remsläsaren.
(4) Kårestival. df tänker närvara med dator, decwriter, ett
program för att skriva ut ascii konst och sprida budskapet om
df. Är den 11:e september.
(5) Grillkväll. Den 27:e juli. PH kontaktas om eventet i E-husets
innegård med ansvarig. df står för mat dryck för de som
anmäler sig. Kol med tillbehör fixar df med. Resten får ta med
egen mat och dryck. 18.00 tänder vi och socialicerar. Ca 18.30
grillar vi.
(6) AF välkomstgille. Den 7:e september. df kontaktar AF och
kollar om det går att få stå vid ett bord och prata.
(7) GDPR. Medlemmar har informerats och en del har skickat
in godkännande av df:s policy av personuppgiftshantering.
En lista över de som betalat behövs av kassör. Sen kan övriga
konton tas bort. Lär ta tid med hänsyn till systemet.

§2 Avslutade projekt Dewritern är fixad.

§3 Nästa möte 28 Augusti.
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§4 OFMA Mötet avslutades 19:38.

Vid protokollet

Roderik Lundberg Bauhn
Sekreterare

Justeras

Mattias Eklund
Kassör
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