
Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2022-09-08        Plats: E:0524, LTH

§ 0. Deltagare

Närvarande:

Kristoffer Westring, Georgij Michalitin, Linus Miller, Christoffer Cederberg

§ 1. Mötet inleds

Georgij förklarade mötet öppnat kl. 18.06

§ 2. Val av mötesordförande

Georgij valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Kristoffer valdes till mötessekreterare.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. X-labs

Vi fortfarande håller kontakt med Anders JJ. Senaste nyhet är att kontrakt förbereds samt att
föreningen förväntas få tillgång till den lokalen som inte ska renoveras, dvs. den planerade
försäljningen, den 1 oktober 2022.
Planritning förväntas behöva vara inlämnat under vinter 2023. Kristoffer föreslår att skapa
arbetsgrupper för att utföra de olika uppgifterna. Ex en grupp som ansvarar för nya MEK, en
för försäljningen, en för labb, etc.
Att utföra i samband försäljningsflytt:

● Sortera skräp/spara
○ Det som flyttas över ska markeras
○ Produkter sorteras in i kategorier

■ 1. Används ofta (ex. transistorer, motstånd, vanliga IC-kretsar)
(SPARA)

■ 2. Används sällan (SÄLJ)
■ 3. Saknar värde/svårt att sälja (Släng/Ge bort)

● Planera utformande av nya försäljningen (hyllor, förvaring)



● Se över möjligheter till QR-koder till produkter
● Sök medlemmar till att hjälpa till flytt av försäljning

Kristoffer ansvarar för att kontakta Anders igen för att åter bekräfta lokaler samt tidsplan.
Kollar även upp hur styrelse + funktionärer kommer åt nya försäljningen.

§ 6. Workshops

Byggkvällarna fortsätter på onsdagar under udda veckor med start kl 18.00. Kristoffer
föreslår att hålla i en mindre projektkurs för nya medlemmar. Kristoffer föreslår att Linus
designar och strukturer om hemsidan för byggkvällen.

§ 7. Städkväll

Måndag den 12 september kl 19.00 föreslås som datum för städkväll.

“Linus lådor” tillhör numera ETF. Kristoffer kollar igenom “Linus lådor” efter mötet och
sorterar in i försäljningen. De grå sorteringslådorna sparas.

Georgij går igenom medlemslådor och kontrollerar vilka som fortfarande är aktiva. Georgij
ansvarar för att kontakta lådor som tillhör ex-medlemmar.

Saker som inte används regelbundet, bör tas hem. Detta gäller exempelvis betong, glasfiber
samt bryggeri.

§ 8. HT-möte

Höstterminsmöte hålls den tisdagen den 22 november 2022 kl 18.00. Georgij mejlar ut
kallelse senast två veckor tidigare.

§ 9. Pizzakväll

Pizzakvällen hålls den 24 september. Kristoffer ansvarar för det administrativa kring
pizzakvällen. Mejl skickas ut senast 10 dagar innan pizzakvällen.

§ 10. Övriga ärenden

● Inköp av boken The Art of Electronics, den köps begagnat för att hålla ned priset.
Uppskattat pris ca 300-400 kr. Georgij köper in boken från ex eBay eller Tradera.

● Cederberg kontaktar BME ang klimatskåp. Vill de ha skåpet? Ev hyra?

● Inköp från Prusa. Ny heat bed behövs. ASA och aceton förstör heat bed och ska inte
användas på den nya heat beden. Behövs nytt filament? Kristoffer sätter upp en lapp
ang skötsel av 3D-skrivare.



● Stadgarna behövs uppdateras. Detta kräver två stycken föreningsmöten med minst
två månaders mellanrum. Förslagsvis är mötena HT2022 och VT2023. Till nästa
styrelsemöte föreslås ändringar av stadgarna.

● Linus driver in skulder från kylskåpsförsäljningen.

§ 11. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.45.

Ordf. Georgij Michaliutin Sekr. Kristoffer Westring


