Verksamhetsberättelse XP-el 2018/2019
Augusti
Inköp av laserskärare till XP-el. Styrelsen åker ner och hämtar en lasersaur i stockholm och
börjar förhandlingar för bruk av lasern i XP-el’s lokaler.

September
Styrelsen är med på Nolleperioden och marknadsför verksamheten och rekryterar nya
medlemmar.
• Rundvandingen
• Nollemässan
Påbörjar arbete med utrustning av SRT’s lödlab vid elsalarna. Förhandling med SRT om
hantering av elsalarna samt löd labbet ger ett ökat arvode. Totalt arvode uppgår till 15000 kr
per år i inköpskredit samt engångsersättning i form av ny lasertub för en kostnad av ca
10 000 kr.
Marknadsför LUDDHACK och håller det helgen 14e tillsammans med LUDD. Lödkurs under
eventet. Stor succé.
Påbörjar samarbete med TVMs ”Luftmotorkurs” i form av assistans med 3D-utskrifter.
Påbörjar även samarbete med UNIcreators för att 3D printa ltu.

Oktober
Fixar nya stolar till Lokalen
Anordnar XP-kart 2018. Stor succé.
Håller 3D kurs för UNIcreators
Håller test av Arduinokurs för UNIcreators.

November
Lasern blir godkänd och flyttar in i verkstadsrummet.
Köper in nya bänkskivor och möblerar om i lokalen för att göra en ”Ö” vid lödstationerna.
Håller i en till Lödkurs.

December
Håller Arduinokursen den 8 december. Några dyker upp trots dåligt väder, stor succé!
Deltar på samarbete med INSPIRELAB workshop den 15 December.
Funktionär på Artic Business Incubator med Datasektionen.
XP-Julbord.

Januari
Håller XP-els Årsmöte och röstar in Lias Sjölund som ny ordförande.
Ställer ut på Larv.
Övertar XP-Rs verksamhet och Lokal.
Reparerar Oscilloskop till SRT.

Februari
Godkänd ventilation för Lasern, den sätts i bruk. Stor succé

Mars
Löpande laserkurs
Ännu en Arduinokurs.

April
Delar inköpta för kredit hos SRT anländer och CNC maskinen börjar Byggas på allvar.
XP-SoT 2019. Sponsrad av Arctic Business Incubator, många dyker upp och det är en stor
succé.
Weller Donerar avlödningsstation till XP-el. Stor succé.

Maj
Juni
Jessica publicerar första utgåvan av XP-el songs. Stor succé.

Förhandlingar kring XP-els Lokal(er).
Under verksamhetsåret 2018/2019 gjordes ändringar i Universitetets Policy kring
studentföreningarnas verksamheter och lokaler. Styrelsen deltog på informationsmöten
kring ändringarna samt mötet specifikt gällande XP-el lokal där det beslutades att XP-el
kommer att kvarvara i de befintliga lokalen A1022 men att lokalen för XP-R ej kommer att
vara en del av XP-els lokalutrymme. Ett kontrakt mellan Universitetet och XP-el utfärdades
för vistelsen i A1022 som kräver årlig förnyelse.

Övrig Verksamhet
Under året jobbade styrelsen aktivt med underhåll och städning av lokalen, inhandling av
fika, underhåll av el-labbet och underhåll av lödlabbet. Ett antal samarbeten med företag
som Syntronic, Billerudkorsnäs och Weller diskuterades men gav dessvärre inte något större
tillskott med undantag för donation av avlödningsstation. Inte minst förhandlade Styrelsen
med flera avdelningar på Universitetet för godkännande bruk av laserskäraren.

