
2018-11-12 

 

LiTHeEl 
Protokoll styrelsemöte 

 
Mötestid : kl 12:15, måndag 12 november. 
Plats : Liu Campus Norrköping, Täppan, TP42. 
Kallade : Simon Youssef, Albin Lejåker, Tom Campbell, Oskar Lundin, Elin Karlsson, 
Jesper Andersson, Ludwig Bergfalk. 
Närvarande: Simon Youssef, Albin Lejåker, Tom Campbell, Oskar Lundin, Elin 
Karlsson, Ludwig Bergfalk. 
 
 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 12:17 

§2 Val av mötesordförande 
Simon Youssef 

§3 Val av mötessekreterare 
Albin Lejåker 

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare 
Oskar Lundin väljs till justeringsperson. 

§5 Justering av röstlängd 
 5 st. Justeras löpande. 

§6 Adjungeringar 
Ludwig Bergfalk adjungeras in med yttrande och närvarorätt. 

§7 Mötets behöriga utlysande 
Mötet anses behörigt utlyst. Kallelse skickades 2018-11-05. 

§8 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i sin helhet. 



2018-11-12 

§9 Val av tillfällig labbchef 18/19 
Ludwig Begfalk väljs som tillfällig labbchef fram tills nästa medlemsmöte. 

Ludwig informeras mer i vad som är viktigt i labbchefsrollen. 

§10 Allmänt om LitheLAN (server, switchar och inlogg) 
Simon fick svar från helpdesk. De kan erbjuda fast nätverk och switchar. Vi har 
egen server och vi har också ett kontrakt som alla som ska delta i lanet måste 
skriva på.  

Tanken är också att vi använder en sal som vi kan ha som förråd där alla kan 
förvara sina värdesaker.  

Det som behövs skickas till helpdesk är: datum, plats. 

Planen är att boka hela plan 5 och själva lanet sker i TP56. 

Intresseanmälan ska skickas ut slutet av denna vecka.  

§11 Workshops (arduino) 
Mandus kanske kan hålla i det, Ludwig som reserv. 

Datum: den 4 december 17:15, Plats: TP41 

§12 Övriga punkter 
Rondering. Vi ska gå igenom labsalarna så alla grejer finns som står på listan. 
Görs efter mötet. 

Elins tröja ska tryckas, Albins tröja hade ett fabriksfel och vill fixa en ny. 
Ludwig ska få en tröja också. 

Induktorer saknas i verkstaden. 
Gustav ska hålla i att fylla på något som är slut. Det skulle va nice om 
list-objekt på önskelistan dyker upp så man kan se vad som är önskat. 

§13 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:09. 

 
 

 
 

Ordförande, 
Simon Youssef 

 
 

Sekreterare, 
Albin Lejåker 

 
 

Justeringsperson, 
Oskar Lundin 
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