Datorföreningen vid
Lunds Universitet och
Lunds Tekniska Högskola

19-02-26
STYRELSEN

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2019-02-26
Närvarolista:

skelpdar, Erik Wallin, ordförande
meklund, Mattias Eklund, kassör
rocket, Roderik Lundberg Bauhn, systemansvarig
firetech, Joakim Tufvegren Suppleant
glyph, Fredrik Andersson ledamot
kapsyl, Mats Gustavsson Suppleant
ali, Anders Lindgren, Suppleant
nostrad, Mattias Jernberg, revisor
tux, Marina Nilsson revisor, suppleant
weezl, Vasil Nokhrin, medlem

§0

Öppnande och Formalia Mötet förklarades öppnat 18:13 av ordförande. Tid och sätt
godkändes. rocket valdes till mötessekreterare. meklund valdes
till justeringsperson. nostrad ankom 18:14 till mötet.

§1

Överlämning

Överlämningen är klar. Styrelsen är nästan samma som året
innan så styret lämnade över till sig själv.

§2

Vårmöte

Mötet föreslog att medlemsmötet ska hållas 7:e maj samt
utskick ska göras den 16:e april. Mötet beslöt att godkänna
förslaget. Datum för styremöte med handläggning av motioner
sätts senare. Matbeställning görs av rocket.

§3

Salto och access till
medlemmar

En medlem ska kunna ansöka om tillstånd att få access till df:s
lokal även när det inte är tisdag. Medlem ansöker om access via
styrelsen. Ett LU-kort krävs för att kunna få access. Regler för
denna tjänst ska styrelsen bearbeta och skicka ut med kallelsen
inför vårmötet för granskning och röstning av mötet. Tanken
är att det ska vara mer flexibelt att bruka df-lokalen utöver
de vanliga df-träffarna med rimligt ansvar. ali lämnade mötet
18:45.
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§4

Projekt

(0) t-shirts, skelpdar planerar att få iväg en beställning under
våren.
(1) Resa, mötet diskuteradess att det hade varit kul att åka på
en teknisk mässa/konferanss i samlad grupp.
(2) Grillning, en social grillning enligt tradition bör ske i år.

§5

Övrigt

weezl will donera en bildskärm. Styrelsen tar ett beslut över
elpost.

§6

Nästa möte

Bestämms senare.

§5

OFMA

Mötet avslutades 19:04 av ordförande.

Vid protokollet

Justeras

Roderik Lundberg Bauhn
Sekreterare

Mattias Eklund
Justerare
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