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Protokoll, medlemsmöte
1 oktober 2011

Tid och plats: 1 oktober 2011, Gnutiken, Göteborg

Deltagare: Navid Abdi
Rikard Bruzelius
Stefan Kangas

Lola Möller
Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

Anders

Dagordning: 1. Mötets öppnande 7. Att vara aktiv i Fripost
2. Mötestekniska val 8. Informationsspridning
3. Godkännande av dagordning 9. Medlemsvärvning
4. Ekonomi 10. Övriga fr̊agor
5. Systemrapport 11. Mötets avslutande
6. Finns tekniska trösklar?

1. Mötet öppnades.

2. Stefan Kangas valdes till ordförande, Stian Rødven Eide valdes till sekretärare, Rikard
Bruzelius valdes till justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Vi har 58 medlemmar och cirka 13.000 p̊a konto. Ekonomin ser bra ut. Vi har n̊att v̊art
första delm̊al p̊a 50 medlemmar. V̊ara löpande utgifter är för tillfället cirka 400 kr/mnd
för Internetuppkoppling.

5. Systemet kör bra. Det har varit en incident hittills när serveren gick ner p̊a grund av
för lite minne, vilket nu är åtgärdat. Vi passade p̊a att uppgradera systemet med det
samma. Det planeras att köra i g̊ang med SMTP om 1-2 m̊anader.

6. Finns det tekniska trösklar för att komma ig̊ang med Fripost? Många använder webmail
och Roundcube är inte like bra som Gmail. Det kan hjälpa om föreningen tar fram
lättfattlig dokumentation för hur man gör, b̊ada för att använda Roundcube och för
att använda en lokal mailklient. Det föresl̊as att översätta Roundcube-manualen till
svenska. En hjälpknapp i toppen av gränssnittet i Roundcube vore bra. Det beslutas
att SMTP skall prioriteras framför att introducera en nyare version av Roundcube för
webmail, men styrelsen tar med sig önskan om bättre Roundcube samt översättning av
manualen till denna.

7. Vi vill göra det enklare för medlemmar att hjälpa till. Hur lättilgänglig är v̊ar infor-
mation? Vilka trösklar finns för att hjälpa till. Det föresl̊as och beslutas att anordna
Fripostaktivitetsdagar där medlemmarna samlas och hjälps åt med förbättringar.

8. Vi m̊aste rikta oss mot olika grupper p̊a olika sätt. Medlämmar är den största kontakty-
tan för att sprida information och kunskap. Det är viktigt att medlemmarna känner sig
trygga p̊a föreningen. Ocks̊a för informationsspridning är det bra med festar och andra
aktivitetsdagar. Det beslutas att styrelsen tar med sig önskan om färre formella möten
och flera aktivitetsdagar. Det beslutas att Rikard Bruzelius tar p̊a sig ansvaret för att
representera Fripost i sociala medier.
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9. Vill medlemmarna ha lägre medlemsavgift? Styrelsen kommer med förslag p̊a att g̊a ned
till kr 100 eller kr 200. Skall vi ha olika medlemskapstyper, t.ex. billigare för studenter,
arbetslösa, barn, etc.? Det beslutas att styrelsen skall föresl̊a för kommande årsmöte att
sänka avgiften till 200. Det blir d̊a tillräckligt billigt för alla. I stället för att ha olika
avgifter skall vi heller uppmana att betala mer om man känner att man har r̊ad och vill
stödja Fripost.

10. Säkerhet/Utland. En medlem lyfter tanken om att det vore bättre att ha server i ett
annat land, därför att man d̊a ar mer rättigheter inom EU. En fördel med att ha server
i Sverige är att man inte omfattas av FRA-lagen. Om en server g̊ar ner g̊ar det relativt
snabbt att sätta upp en ny.

11. Mötet avslutades.

Signerat av sekretärare Stian Rødven Eide och justerare Rikard Bruzelius.
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