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- LiTHe-Kod rapport (bilaga D)
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A Verksamhetsberättelse 2021-2021
På grund av Corona har få arrangemang hållits, och styrelsen hållt
fasst vid den krävda dagliga driften.

Den största som hänt är att ISY har inlätt en diskussion med Lysator
angående fördelning av betalningen för ~ och Bar. Där ISY gärna delar
på kostnadden med några andra avdelningar på universitetet.

B Rapport Styrelsen 2021-2022
Corona har börjat lyfta, så styret har hunnit med ett antal saker. Vi
har bland annat:
- Marknadsfört oss under Nolle-P
- Arrangerat infomötet. Bara en handfull kom, men de var riktigt taggade.
- Pratat med inspektorn, framförallt om att hitta en efterträdare till honnom.
- Haft en mysig kickoff

C D-Sektionen Rapport
Date: Tue, 12 Oct 2021 12:14:55 +0200
From: Isak Horvath <isakhorvath@gmail.com>
Subject: Re: D-Sektionens inhysning hos Lysator

Hej Hugo!

Har läst igenom de generella reglerna och allt ser bra ut.
Kan ta det i detta mail då, WebbU lever och vi har nät, just nu jobbar vi
på ett spel till d-sektionens julkalender.
Detta planerar vi att få klart i veckan, därefter börjar vi jobba på ett
budgeteringssystem samt en omskrivning av hemsidan.

(Vill bara dubbelkolla så att mitt lysatoranvändarnamn var isaho220? Tänkte
nämligen förnya mitt medlemskap)
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Allt gott,
Isak Horvath

Den mån 11 okt. 2021 kl 19:53 skrev Hugo Hörnquist <hugo@lysator.liu.se>:

> Hej! Angående er inhysning hos Lysator: Generella regler ni bör ha
> koll på finns här:
> https://datorhandbok.lysator.liu.se/index.php/Inhysningar
>
> I övrigt är det trevligt om ni skickar någon form av statusrapport
> till våra föreningsmöte (nästkommande nu på onsdag, 2021-10-13). Något
> så enkelt som "Lever och har nät" duger fint.
>
> Allt gott,
> --
> hugo
>

D LiTHe-Kod rapport
Lever och har nät. Just nu kör vi en egen användardatabas med
tillhörande webbgränssnitt.
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