
FRIPOST föreningen för fri e-post 21 september 2011

Protokoll, medlemsmöte
21 september 2011

Tid och plats: 21 september 2011, Ris̊asgatan, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Stefan Kangas

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

1. Mötet öppnades.

2. Till mötesfunktionärer valdes

(a) Stefan till ordförande

(b) Gustav till sekreterare, med Stefan som assistent

3. Dagordningen fastställdes.

4. Föreg̊aende protokoll

• Ang̊aende benjamin, säkerhetskopior görs men vi m̊aste kolla att det är hela
bacula-backupen som kopieras.

• Stefan ska länka mediauppmärksamhet fr̊an wikin.

• Ang̊aende Virtuell server (VPS), företaget har varit p̊a semester s̊a vi har inte f̊att
svar men Leif-Jöran ska begära en ny offert när de är tillbaka.

• Stefan ska ge affischerna till Stian, som sedan ska ta dem till Gnutiken.

• Medlemsavgiften nästa år m̊aste kommas ih̊ag. Hur f̊ar vi in den?

5. Rapporter

(a) Ekonomi. Vi har f̊att v̊ar första betalning via paypal. Detta ger totalt tre nya
medlemmar sedan 1 september. Vi har cirka 13 600 kr p̊a kontot.

Beslut: att Stefan och ljo stämmer av medlemsinbetalningar p̊a festen

(b) Systemen. Stefan har sysslat med diverse sm̊a men nödvändigasaker p̊a systemen.
Leif-Jöran ska lägga till Stefans nyckel p̊a servern som ska användas för smtp-ut.

(c) Övrigt. Stefan har blivit intervjuad

6. E-postlistor

Beslut:

• En separat ska skickas varje g̊ang det är medlemsmöte.

• Denna kallelse ska tills vidare bara g̊ar till listorna “members” och “announce”.

• Föreningsnytt ska varje g̊ang e-postas till listorna “members” och “announce”.

• E-brev om festen ska g̊a ut s̊a brett som möjligt.

• Kallelsen ska vara en del av det här numret av föreningsnytt.
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7. Festen. Festen diskuterades. Leif-Jöran ska moderera debatten. Stian ska göra klart
flygbladen ikväll. Leif-Jöran trycker 150 flygblad.

8. Klistermärken. Stian ska fortsätta dra i klistermärken.

9. Dagordning p̊a medlemsmötet. Gustav ska lägga upp förslag p̊a dagordning.

• Rapport

– Ekonomi (Leif-Jöran)

– Systemrapport (Stefan)

∗ Vad arbetar vi med just nu?

∗ SMTP ut

∗ Uppgradering av huvudservern till VPS

– Övrigt

∗ Media (Stefan)

• Finns det tekniska trösklar för att använda Friposts e-post? (Stian)

• Att vara aktiv i Fripost (Stefan)

• Informationsspridning (Leif-Jöran)

• Värvning (Stefan)

Beslut: Leif-Jöran ska titta p̊a att ställa kvantitativa fr̊agor/göra enkät ang. folks syn
p̊a Fripost, v̊ara kärnvärden etc. under festen.

10. Nästa styrelsemöte: torsdag 13 oktober kl 18.00

11. Inga övriga fr̊agor

Gustav Eek Leif-Jöran Olsson

Stefan Kangas Stian Rødven Eide
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