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Protokoll, styrelsemöte
17 november 2011

Tid och plats: 17 november 2011, Ris̊asgatan, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek Leif-Jöran Olsson Stian Rødven Eide

1. Mötet öppnades.

2. Mötestekniska val. Leif-Jöran valdes till ordförande, Gustav till sekreterare och Stian
till justeringsperson.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föreg̊aende protokoll. Det finns inget senaste protokoll, men många äldre protokoll
gicks igenom. Vi kan konstatera att mycket trots allt har blivit åtgärdat. Jackten p̊a
fler administratörer har p̊ag̊att länge.

5. Rapporter.

(a) Ekonomi. Föreningen har (förmodligen) f̊att fler medlemmar sedan senaste mötet.
Föreningen ocks̊a nu f̊att åtkomst till VPS-servern, vilket fr̊an och med nu medför
fler utgifter.

(b) System. Gustav och Leif-Jöran arbetar med att aktivera lösenordsbyte. Leif-Jöran
har f̊att tillg̊ang till VPS:en. Den har fortfarande Debian 5. Systemet har en kryp-
tering och mail-partitionen en annan. System-lösenordet skickas per SMS.

6. Rouncube. Viktigast är att se till att det g̊ar att byta lösenord. H̊allbarhetsperspektivet
belyses genom att andra system som Leif-Jöran administrerar ska överg̊a till Roundcube.
Kunskap kan p̊a s̊a sätt återvinnas.

7. Lösenordet till VPS:en ska bytas efter varje uppstart.

8. Aktivitetsdagen den 3 december kl 11–15. Stefan och Leif-Jöran är borta den dagen.
Vad man kan göra är bland annat att berätta att föreningen har en VPS och vad det
innebär. Gustav ska göra ett utskick. I det kan man be om förslag och hänvisa till wikin.
Arbete med fripost kan ske tillsammans eller p̊a egen hand.

9. Övriga fr̊agor.

• Mötet diskuterade kort ärendehanteringssystemet OTRS.org. Fr̊agan bordlades.

• En fr̊aga som behöver uppmärksammas är om och hur föreningar ska vara med-
lemmar i Fripost. Detta väcker administrativa och principiella fr̊agor.

10. Nästa möte sker tisdag 13 december kl 18.15 p̊a Ris̊asgatan, Göteborg.

11. Mötet avslutades.
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Gustav Eek, mötessekreterare Stian Rødven Eide, justeringsperson
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