Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2020-09-07

Plats: E, LTH

§ 0. Deltagare
Närvarande:
Max Faxälv, Ludwig Schreither, Georgij Michaliutin, Linus Miller

§ 1. Mötet inleds
Max förklarade mötet öppnat 18:06.

§ 2. Val av mötesordförande
Max valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare
Linus valdes till mötessekreterare.

§ 4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5. Laga 3D skrivaren
3D-skrivaren är trasig, Christoffer Cederberg ska skriva ut de delar som saknas.

§ 6. Raspberry Pi till
Max Faxälv beställer den Raspberry Pi som beslöts att köpas in under 2020-08-10 mötet.

§ 7. Grillkväll
Ludwig ansvarar för att ljudsystemet, baslådan och umf-lådan, förbereds till grillkvällen.
Max, Linus och Georgij åker och handlar mat måndag, tisdag eller onsdag nästa vecka.

§ 8. Stökigt i lokalen
Det beslöts att medlemslådorna ska ha medlemsnummer istället för de gamla numren. Max
försöker skapa mall för etiketter till lådorna. En medlemslåda per medlem.
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Föremål utanför medlemslådan får befinnas i lokalen max 1 vecka. Vill man ha föremål längre får
man söka tillstånd av styrelsen. Alla föremål utanför medlemslådan ska märkas med namn och
datum. Föremål som inte uppfyller angivna regler slängs. Givna tillstånd dokumenteras på
ETF-drive:n i ett spredsheet.
Det beslöts att skicka mail till alla medlemmar om att alla föremål i lokalen måste märkas senast 20
september. Därefter slängs allt omärkt.

Styrelsen ska kunna varna medlemmar för att därefter säga upp deras tillgång till verkstaden i en
vecka om de inte håller ordning där.
Mek ansvarig, Christoffer Cederberg, skall uppmärksamma styrelsen om de medlemmar som inte
följer ordningsreglerna.

§ 9. Röstande om Jonathan som funktionär
Vi röstade igenom att Jonathan ska bli DDG funktionär.

§ 10. Inköp av sand till sandblästring
Vi röstade igenom att köpa finare sand till sandblästring. Budget 500kr.

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19:15.

Ordf. Max Faxälv

Sekr. Linus Miller
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