
FRIPOST föeningen för fri e-post 31 augusti 2011

Protokoll, medlemsmöte
31 augusti 2011

Tid och plats: 31 augusti 2011, Gnutiken, Övre Husargatan, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Daniel Eriksson

Stefan Kangas
Lola Möller

Leif-Jöran Olsson
Taraka Rama

1. Mötet öppnades.

2. Till mötesfunktionärer valdes

(a) Stefan till ordförande

(b) Gustav till sekreterare

(c) Leif-Jöran till justeringsperson

3. Dagordningen fastställdes.

4. Ekonomi. Föreningen ha f̊att tv̊a nya medlemmar i augusti, och har nu 52–53 medlem-
mar och drygt 13 000 kr p̊a kontot. Det finns nu ekonomiskt utrymme att ta det tekniska
steget mot att placera imap-servern i en serverhall. Se “Förbättringar, servrar” nedan.

5. Systemrapport. imap-servern antilophar g̊att felfritt sedan 1 maj. Det finns tv̊a hu-
vudsakliga projekt i föreningen vad gäller systemet

• Möjliggöra lösenordsbyte

• smtp-ut

Arbete p̊ag̊ar inom b̊ada omr̊adena. Det finns en publicerad att-göralista om den teknis-
ka administrationen, för att förenkla för andra än styrelen att delta i den administrativa
utvecklingen.

6. Uppmärksamhet i Media. Fripost har förekommit i media vid upprepade tillfällen, men
senast i och med en intervju med Stefan i sr p4. Mer om inslaget finns beskrivet i tidigare
mötesprotokoll. Inslaget spelades upp under mötet. Mötet tyckte att tonen var bra.
Friposts verksamhet ligger i gränstrakten mellan flera omr̊aden (se “övriga fr̊agor”) och
det är bra att synas i andra sammanhang än bara e-post. Inslag och artiklar bör länkas
till fr̊an föreningens hemsida. Föreningen bör verka för att f̊a ytterligare uppmärksamhet
i media.

7. Höstfesten 1 oktober. Ang̊aende festen sades n̊agra saker

• Festens uttryck ska återspegla Friposts värden.

• Speciellt för festen, är det bättre med flygblad i mindre storlek än fullstora affischer.

• Utvärderingen av förra festen presenterades.

• Man ska kontakta festkommittén med förslag och om man har möjlighet att hjälpa
till i förberedelserna.
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8. Förbättringar, servrar. I föreningens servernät finns flera datorer, där den viktigaste
är den huvudsakliga imap-servern antilop. Leif-Jöran har tagit in offerter fr̊an tv̊a
företag p̊a olika tänkbara lösningar för att flytta imap-servern till en serverhall, vilka
kondenserats ner till nedanst̊aende förslag. Kostnaderna gäller med och utan moms.

0) Forsätta som nu (2 TB lagring) 400 kr (inkl. moms)

1) Virtuell Server (Virtual private server,
VPS): ca 50 öre/GB + 250 kr/VPS (ex-
kl. moms) ⇒ för 500 GB: 625 kr (inkl. moms)

2) Stor modul med plats för 2 TB lagring ca 2 500 kr (exkl. moms)

3) Liten modul med plats för 500 GB lagring 600–700 kr (ex. moms)

Förslag (1) fick mest bifall, men ocks̊a förslag (3) diskuterades.

9. Affischer. Stefan tar affischer till Gnutiken, s̊a att de ska finnas att hämta där.

10. Övriga fr̊agor

• Föreningen ska sl̊a vakt om olika förh̊allningssätt till maktförh̊allanden inom tek-
nikvärlden och till hur folk använder sig av Internet; Fripost har en plats ocks̊a
utanför e-post som tillämpningsomr̊ade.

• Man f̊ar komma ih̊ag att varan i Google, Facebook, med fleras utbud är deras
e-post-, sökmotor- och nätverksanvändare. Användarna av t.ex. Gmail och Goog-
leDocs, lämnar ifr̊an sig information som Google kan sälja vidare till sina kunder,
och användarna är ocks̊a i sig m̊altavlor för direktanpassad reklam.

• Flera ansluter sig till föreningen, utan tidigare teknikkunnande, för att f̊a möjlighet
och anledning att lära sig mer om modern kommunikationsteknik och hur man kan
skydda och beh̊alla makten över sin kommunikation. Folkbildning är ocks̊a en del
av Friposts syfte, och det har varit en ambition fr̊an början, som har potential att
utvecklas.

• Ett förslag är att bjuda in sig till skolor o.dy. för att informera om kommunikation,
maktförh̊allanden och utnyttjanden p̊a Internet.

11. Nästa medlemsmöte sker i samband med festen: 1 oktober kl 14.00–15.30 p̊a Gnutiken.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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