
Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2022-03-28        Plats: E:0524, LTH

§ 0. Deltagare

Närvarande:

Kristoffer Westring, Georgij Michalitin, Linus Miller, Christoffer Cederberg

§ 1. Mötet inleds

Georgij förklarade mötet öppnat 17:17

§ 2. Val av mötesordförande

Georgij valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Kristoffer valdes till mötessekreterare.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Uppföljning av föregående styrelsemöte

Cederberg föreslår inköp av station av känt märke vilket medför att spetsar och
reparationsdelar kommer att finnas för framtiden.
Stoffe har fäst nya kaffekrokar i lokalen och ingen brist av kaffekrokar.
Inget beslut om att köpa in lådor.
Alla funktionärer har tillgång till inloggning. E-sektionen är fakturerade.
Övrigt till lokalen:

● Monitorarm
● Hylla till mätbänk och lödbänk för avlastning - Linus & Georgij
● Avlastning till MEK - Cederberg

§ 6. X-labs

Möte med Anders på X-labs tisdag 2022-03-29 kl 16.30. Claes har mejlat Cederberg, mejl
vidarebefordras till styrelsen under mötet.



Kristoffer tar på sig att rita upp allmän planlösning i CAD för skiss. Styrelsen tar fram ett
antal planlösningar att presentera för medlemmarna.

§ 7. Försäljningen

En bänkmultimeter såld för 2900:-. Funktionsgenerator ej såld. Charlie är i diskussion med
ett företag att sälja klimatskåpet, provision 20%.
Retrodatorerna tros vara lättsålda och föreslås säljas inom föreningen. Amigan trasig och
föreslås säljas på Blocket om inget intresse finns från medlemmar. - Georgij

§ 8. Funktionärsmöte

Funktionärsmöte föreslås ske under v.14, tisdag 5 april kl 17.15.
I och med flytten kommer större ansvar krävas av funktionärerna, detta är ingenting nytt utan
är regler som slappats upp i samband med pandemin.
PR - Linus
Krängare - Georgij
MEK - Kristoffer
Labbråtta - Cederberg

§ 9. Inköp av lödkolv

Preliminärt beslut att köpa in lödstation, lödkolv samt spetsar. Samt nya lödspetsar till
fungerande lödpennan.
https://www.weller-tools.com/professional/USA/us/Professional/Product+lines/WX+Line

§ 10. Pizzakväll

Preliminärt datum föreslås till fredag 20 maj 18.00

§ 11. Övriga ärenden

Workshops har varit svårt att anordna och i stället föreslås stående byggkvällar (någon kväll
i månaden) där mer erfarna tmedlemmar finns i lokalen för att stötta andra medlemmar. PR
förväntas anordna affisch och medlemmar annonseras till mejl.
Stolar är inte till för att stå på
Förslag att köpa in Arduino.
Kristoffer beställer borrar samt kopplingskablar.

§ 12. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 18:38



Ordf. Georgij Michaliutin Sekr. Kristoffer Westring


