
 

 Styrelsemötesprotokoll 
   Datum: 2019-10-04        Plats: E:0524, Turing, E-huset , LTH 

§ 0. Deltagare 

Närvarande: 

Johannes Lövhall, Karl Hedelin, Max Faxälv 

§ 1. Mötet inleds 

Johannes förklarade mötet öppnat 17:11. 

§ 2. Val av mötesordförande 

Johannes valdes till mötesordförande. 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Max valdes till mötessekreterare. 

§ 4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 5. Flytta resistorer och kondensatorer till Labbet 

Georgij presenterade en idé innan sommaren gällande att flytta ut komponenter från Försäljning. 
Oklarhet angående betalning. Kalle kommenterade att resistorerna kan flyttas ut men då måste det 
finnas ett fungerande betalningssystem. Frågar går över till om man ska flytta ut saker i större 
utsträckning, men att börja med enklare saker. Diskuteras om ska säljas i bulk-pris. Initialt med 
papper, men i framtiden att lägga till köpfunktion i medlemssystemet. Beslut tas på att genomföra 
detta. 

§ 6. Uppföljning av Kårestival 

Max är besviken på TLTH och sektionerna på planeringen. TLTH hade flyttat evenemanget till kl 15, 
då man antingen har föreläsning eller gått hem. E- och D-sektionen hade även organiserat racing 
lopp i kulvertarna vid cirka samma tid. Resultatet var iallafall att väldigt få människor kom till 
kårestivalen. Prusa var trasig men robotarmen togs med istället. ETF fick minst 3 
medlemsregistreringar. 
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§ 7. Åtkomst till Försäljning för Albin Bohlin 

Styrelsen beslutade att ge Albin åtkomst till försäljningen utan krav på övrigt engagemang. 

§ 8.  Beslut om datum och tid för HT-möte 

Styrelsen beslutade att sätta datumet för höstterminsmötet till 26 november 2019, kl 17:15. 

§ 9. Diskussion om förslag till stadgerevision 

● Proposition på borttagning av alla hänvisningar till TLTH ska skrivas och lämnas in. Kapitel 
13.1 ska ändras från TLTH till Datorföreningen i Lund. 

● Kapitel 8.8.b borde strykas. Kapitel 8.9.c borde ändras till två revisorer. 
● Kapitel 8.9.e borde ändras “nästa termin” till “nästkommande verksamhetsår”. 
● Kapitel 8.8.f borde “och föreningsavgift” tas bort samt “termin” ändras till “halvår”. 
● Introducering av halvårsbudget. 

§ 10. Övriga ärenden 

Inga övriga frågor togs upp. 

§ 11. Mötets avslutande 

Mötet avslutades klockan 18:04. 

 

 

 
 

   
 

 Ordf. Johannes Lövhall     Sekr. Max Faxälv 
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