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Protokoll, styrelsemöte
10 oktober 2011

Tid och plats: 10 oktober 2011, Ris̊asgatan, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Stefan Kangas

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

1. Mötets öppnande

2. Mötestekniska val

(a) Stefan är mötesordförande

(b) Stian är sekreterare

(c) Gustav är justerare

3. Föreg̊aende protokoll

• Protokoll fr̊an medlemsmötet. Vi noterar att m̊anga av problemen som medlem-
mar upplevde med Roundcube löstes under e-postverkstaden efter mötet. Vi vill i
framtiden uppmana medlemmar att kvantifiera sin kritik.

• Protokoll fr̊an styrelsemötet. Ang̊aende benjamin m̊aste vi kolla att det är hela
bacula-backupen som kopieras. Hur f̊ar vi in medlemsavgiften nästa år? Beslut
skjuts upp till nästa möte. Stefan och Leif-Jöran stämmer av medlemsavgifter.
Stian drar vidare i klistremärken.

4. Rapporter

(a) Ekonomi. Vi har f̊att tv̊a nya medlemmar sedan förra styrelsemöte, b̊ada har be-
talat via Paypal. P̊a festen fick vi in 784 kronor, bland annat tack vara att Lola
hade med grönsaker fr̊an Tillsammansodlingar.

(b) System. Systemet funkar fint. Vi har uppgraderat Benjamin. Stefan har börjat
förberede inför uppgradering av Roundcube.

(c) Fest. Vi anser festen som lyckad. Det kom cirka 40 deltagare. Diskussionen flöt fint.
Vissa tycker att e-post är p̊a väg ut. Ungdommar användar sällan e-post. E-post-
verkstaden löste en hel del problem för medlemmarna. Det fanns lite förvirring om
webbmail kontra e-postklient samt konceptet kryptering, vilket styrelsen tar med
sig och försöker klargöra i samtal med nya och potentiella medlemmar. Vi vill ha
en mer funktionell uppdelning av informationen.

5. Inkommande skrivelser. Rikard har skrivit en verksamhetsplan för hans arbete med so-
ciala medier. Styrelsen tycker det är en bra plan och ber Rikard dokumentera sitt arbete
och lista upp v̊ara konton p̊a wikin. Det vore bra om Rikard rapporterar regelbundet
till styrelsen.

Beslut: Stefan svarar Rikard.

6. Flytt/uppgradering av webbmail. Harvey, där webbmailen ligger, skall uppgraderas fr̊an
Debian 5 till Debian 6. Zetkin är redan Debian 6.
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• Förslag 1: Stänga ner webbmailen p̊a Harvey, kopiera över databasen, peka om
domänet.

• Förslag 2: Stänga ner webbmailen p̊a Harvey, kopiera över databasen, säga till
medlemmarna att använda mail2 istället.

Vi besluter att g̊a för Förslag 2. När vi mailar ut säger vi att det är en konfigura-
tionsändring och att e-posten inte kommer beröras.

7. Beställning av vps (virtual private server). P̊a medlemsmötet var det inga som hade
n̊agot emot planen att g̊a över till vps-hosting. Priset blir 625˙ sek/mnd.

Beslut: köpa vps f.o.m. 15 november, alternativt 1 november om det inte g̊ar att f̊a fr̊an
15 november.

8. Aktivitetsdag. Det beslutats att anordna en aktivitetsstund 3 december kl 11-15. Vi vill
göra praktiska saker, lägga in saker p̊a wikin, dokumentera, etc.

9. Nästa styrelsemöte. Det beslutas att ha nästa styrelsemöte torsdag 17 november kl 18
p̊a Thaistället p̊a Ris̊asgatan.

10. Övriga fr̊agor.

• Skall vi ta emot donationer? Fr̊agan bordläggs till nästa möte.

11. Mötet avslutades.

Stefan Kangas, mötessekreterare Gustav Eek, justeringsperson
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