
FRIPOST föreningen för fri e-post 4 mars 2012

Protokoll, årsmöte
4 mars 2012

Tid och plats: 4 mars 2012, Gnutiken, Göteborg

Deltagare: Daniel Andersson
Rikard Bruzelius
Gustav Eek

Stefan Kangas
Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

Anders
(alias Hypermakt)

Rikard lämnade mötet vid punkten om föreningens verksamhet.

1 Mötet öppnades.

2 Övrig mötesformalia

(a) Val av mötesfunktionärer

• Stefan valdes till mötesordförande.

• Gustav valdes till mötessekreterare.

• Leif-Jöran och Stian valdes till justeringspersoner.

(b) Dagordningen fastställdes med vissa ändringar.

(c) Mötet fanns behörigt utlyst och beslutsmässigt.

(d) Alla närvarande var röstberättigade.

3 Verksamhetsberättelsen, bifogad i Appendix A, föredrogs av Stefan.

4 Leif-Jöran presenterade den ekonomiska berättelsen. Föreningen har under året gjort
enorma framsteg: fr̊an noll till 64 medlemmar. Betalningar har gjorts genom bank- och
postgiro, kontant, och via PayPal. Föreningen erbjuder anonymt medlemskap, varför
kontantbetalningar hanteras genom kvittens och anonyma inbetalningar. PayPal är inte
särskilt använt men utgör en stor utgift. Revisorn har inte gjort n̊agot revision (se nästa
punkt).

5 Revisorns berättelse. Som sagt, s̊a har revisorn inte gjort n̊agon revision. Som alltid
är det årsmötet som gör den slutgiltiga revisionen, och den fick utföras utan revisorns
förberedelser. Revisionsrapport bifogas som Appendix B.

6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Endast de mötesdeltagare som inte ingick i styrelsen
deltog i beslutet.

7 Stadgarna ändrades enligt nedan. De antagna stadgarna bifogas som Appendix C.

• N̊agra korrekturfel korrigerades.

• Ang̊aende vilka som kan bli medlemmar i Fripost s̊a, förkortades punkt 1.2, och en
ny punkt 2.2 infördes. Övriga punkter justerades därefter.

• Föreningens verksamhets̊ar har alltid varit kalender̊aret. Punkt 3.8 har varit otydlig
ang̊aende verksamhets̊aret, men den är nu förtydligad.

• Styrelsen ska utse valberedning vid behov. Ordet “Valberedning” ströks ur 4.2, och
en ny punkt 6.6 infördes.
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• I 7.4 ändrades “mjukvara” till “programvara”.

8 Nyval

(a) Stefan valdes till Friposts ordförande för 2012.

(b) Till ordinarie styrelseledamöter valdes Gustav och Leif-Jöran, och till suppleanter
valdes Daniel och Stian.

(c) Mikael Andersson valdes till revisor. Mikael var inte närvarande men samtycker.

(d) Ingen valberedning valdes. Valberedning utses av styrelsen vid behov.

9 Fastställande av medlemsavgiften. Budgeten för 2012 föredrogs:

Utgifter Intäkter
vps (12 × 700) 8 400
Abonnemang 1 000
Certifikat 2 500
Fika 1 000

≈ 13 000 sek

Fester 1 000
Medlemsavg. (60 × 200) 12 000

≈ 13 000 sek

• Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr.

• Ett förslag om familjerabatt, som ger sänkt medlemsavgift till den som lever under
familjeliknande förh̊allanden med n̊agon som redan är medlem i föreningen, disku-
terades. Förslaget avslogs. Fr̊agan väcktes ocks̊a om vad det innebär att barn, som
ej är rättsobjekt, är medlemmar.

10 Friposts verksamhet det kommande verksamhets̊aret. Den antagna verksamhetsplanen
för 2012 finns bifogad i Appendix D. Styrelsens förslag antogs med n̊agra förändringar.

11 Servicefönster. Underh̊all är en förutsättning för ett robust och säkert system. Att un-
derh̊allet kan ske under ett förutbestämt fönster ökar säkerheten ytterligare.

• Varje torsdag 8.00–10.00 är servicefönster.

I de flesta fall kommer fönstret inte utnyttjas, och även när service utförs leder det
sällan till avbrott, men man kan inte räkna med att alltid ha tillg̊ang till tjänster under
tiden för fönstret.

12 Övriga fr̊agor

• Styrelsen åläggs att viga en aktivitetsdag till att undersöka möjligheterna att ta
emot betalningar via Bitcoin.

• Arbetet med att gardera systemet mot tredje parts maktmissbruk skyddar föreni-
ngens medlemars hälsa, ekonom, integritet, säkerhet och miljö.

• Det diskuterades huruvida föreningsformen ideell förening är den mest lämpliga.
Inga förändringar i organisationsform skulle i sig förändra styrelsens arbete med
fr̊agorna i ovanst̊aende punkt. Organisationsformen ska inte ändras.

13 Mötet avslutades.
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Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson

Stian Rødven Eide, justeringsperson
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A Verksamhetsberättelse 2010–2011

1 Inledning

Det här är styrelsens verksamhetsberättelse till årsmötet 2012. Förra årsmötet var 4 november
2010. Den här verksamhetsberättelsen behandlar verksamheten fr̊an detta årsmöte.

Styrelsen menar att föreningen sedan uppstarten och under denna period har tagit kvalitativa
steg fram̊at. Trots att vissa brister finns kvar i systemen sedan länge, har vi nu lagt en stabil
grund att bygga vidare p̊a.

De främsta brister som Friposts system fortfarande har, och som styrelsen inte lyckats åtgärda
är:

• Man kan inte byta lösenord.

• Det finns inget stöd för utg̊aende e-post (smtp).

Det g̊ar knappast att göra en komplett redogörelse av allt styrelsen jobbat med. Perioden har
präglats av uppbyggning av föreningen, instiftande av rutiner i stort och sm̊att. Verktyg har
utvecklats för att underlätta administration. Styrelsen har haft m̊anga träffar. Olika typer av
material har tagits fram och spridits.

Det mesta av föreningens arbete finns väl dokumenterat. Inte minst finns en omfattande
systemdokumentation.

2 Inget årsmöte 2011

Eftersom föreningen bildades i november 2010 och arbetet egentligen inte kom ig̊ang förrän
senare p̊a året beslutades att inget årsmöte skulle h̊allas under 2011. Detta var ett avsteg fr̊an
föreningens stadgar. Styrelsen menar emellertid att detta varit en riktig prioritering d̊a vi i
allt väsentligt var i en uppstartsfas. Vi ser inte att detta kan komma att bli aktuellt nu när
föreningen är s̊a pass stor.

3 Servrar

Föreningen har i dagsläget ett antal servrar.

Namn Funktion Plats Övrigt

antilop f.d. imap Leif-Jöran Olsson oanvänd sedan 2011-02-18
benjamin backup Gustav Eek
elefant mx2 Fri programvarusyndikatet delad
gnu planerad smtp Fri programvarusyndikatet delad
harvey webbmail Stefan Kangas (Lule̊a)
luxemburg mx1 Stefan Kangas (Lule̊a)
mistral imap vps
zetkin utveckling, Git Stefan Kangas (Lule̊a)
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V̊ar imap-server är den som har hand om att lagra e-post och som vi ansluter till när vi ska
kolla om det kommit n̊agot nytt. Denna server har vi haft p̊a konsumenth̊ardvara st̊aende p̊a
en dedikerad uppkoppling hemma hos Leif-Jöran Olsson. Det har varit tre avbrott, ett under
v̊aren 2011 p̊a ca 12 timmar, ett p̊a hösten 2011 p̊a endast n̊agra timmar samt ett lite längre
avbrott (ca 80 timmar) i mitten p̊a februari 2012. Servern har varit krypterad, vilket betyder
att om strömmen bryts, s̊a m̊aste man skriva in ett lösenord för att komma åt filerna.

Under perioden har vi flyttat fr̊an antilop, den gamla huvudservern, till en delad lösning,
en s.k. vps. Även denna är krypterad. Att flytta ut fr̊an en styrelsemedlems bostad har flera
fördelar.

Flera väsentliga funktioner är fortfarande p̊a donerad/utl̊anad h̊ardvara, med s̊aväl donerad
internetuppkoppling som elektricitet.

Den enda server som föreningen betalar för i dagsläget är mistral. Dessutom finns under
uppsägningstiden kostnaden för internetuppkopplingen till antilop kvar.

Föreningens webbsida1 hostas av Fri Programvarusyndikatet. De tillhandah̊aller även en back-
up mx. Om b̊ada v̊ara mx:ar g̊ar ned s̊a tar den emot e-post och levererar till luxemburg eller
zetkin.

4 Styrelsen

Styrelsen har under perioden best̊att av:

• Stefan Kangas (ordförande)

• Gustav Eek

• Leif-Jöran Olsson

• Stian Rødven Eide (suppleant)

• Ver Takeo (suppleant)

5 Möten och aktiviteter

5.1 Fester

• Lördag 12 mars 2011 – Friposts första fest

• Lördag 1 oktober 2011 – Friposts andra fest

5.2 Styrelsemöten

• Torsdag 9 december 2010.

• Måndag 10 januari 2011.

1https://fripost.org/
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• Torsdag 20 januari 2011.

• Onsdag 26 januari 2011.

• Söndag 13 februari 2011.

• Söndag 20 februari 2011.

• Torsdag 10 mars 2011.

• Tisdag 5 april 2011.

• Onsdag 27 april 2011.

• Onsdag 18 maj 2011.

• Wednesday 15 juni 2011.

• Onsdag 22 juni 2011.

• Onsdag 10 augusti 2011.

• Onsdag 21 september 2011.

• Torsdag 13 oktober 2011.

• Torsdag 17 november 2011.

• Tisdag 13 december 2011.

• Torsdag 19 januari 2012.

5.3 Medlemsmöten

• Lördag 1 oktober 2011.

• Onsdag 31 augusti 2011.

• Wednesday 25 maj 2011.

• Onsdag 13 april 2011.

• Onsdag 17 november 2010.

5.4 Övriga träffar

• Onsdag 27 april 2011, diskussionsmöte om material.

• Torsdag 3 februari 2011.
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6 Media m.m.

Under perioden har Fripost varit i media vid följande tillfällen.2

• 2011-09-22 - Fellowship Interview with Stefan Kangas (Fellowship of Free Software
Foundation Europe)

• 2011-08-08 - Olika åsikter om IT-polisers rätt att söka i v̊ara datorer (sr p4 Göteborg)

• 2011-04-25 - Befria din post (Fria tidningen, nätupplaga)

• 2011-04-27 - Fria tidningen 27 april 2011

• 2011-04-21 - Fripost skapar e-post med integritet (sr p4 Göteborg)

• 2011-03-11 - Fripost vill sl̊a sig fri fr̊an Google (Spionen.se)

• 2011 Spionen nr 3 2011

Föreningen har även deltagit med föredrag av Stefan Kangas och Gustav Eek p̊a konferensen
fscons 2010, samt ett s.k. lightning talk p̊a fscons 2011.3

2Se vidare http://wiki.fripost.org/pressklipp/
3För mer om fscons, se http://www.fscons.org/
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B Revisionsrapport

Mötets revisionsrapport är inkluderad som inläst kopia.
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FRIPOST föreningen för fri e-post 4 mars 2012

C De vid årsmötet antagna stadgarna

Antagna vid föreningens årsmöte 4 mars 2012.

1 Inledning

1.1 Fria e-postföreningen är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post
p̊a internet.

1.2 Föreningen finns i första hand i Göteborg.

1.3 Föreningens huvudspr̊ak är svenska.

1.4 Föreningens styrelse ska

(a) Arbeta för att ta emot medlemmarnas e-post p̊a ett tillförlitligt sätt;

(b) Sörja för god transparens vad gäller administration, ekonomi och styrning; samt

(c) Arbeta för att skydda medlemmarnas integritet, dvs. att aldrig

• Läsa eller analysera medlemmars e-posttrafik, manuellt eller automatiskt,

• Samla statistik om, eller analysera medlemmarnas e-posttrafik via föreningens
servar, och

• Under inga omständigheter lämna ut uppgifter om medlemmar, deras e-post-
trafik, eller andra förehavanden till tredje part.

2 Medlemskap

2.1 Medlem är den som erlagt medlemsavgift.

2.2 Föreningen är öppen för alla som bor i Sverige eller annars har möjlighet att delta i den
demokratiska processen.

2.3 Tidigare utesluten medlem kan bli medlem efter prövning av styrelsen. Alternativt, efter
att en annan medlem lyft fr̊agan, efter ett särskilt beslut p̊a årsmötet.

2.4 Alla medlemmar har lika rätt att använda föreningens infrastruktur.

2.5 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Om årsmötet s̊a beslutar kan uppgiften delege-
ras till styrelsen.

2.6 Föreningar kan bli medlemmar till en viss avgift efter särskilt beslut av styrelsen, men
saknar rösträtt vid årsmötet.

2.7 Medlem kan lämna föreningen genom skriftlig begäran. Begäran ska behandlas inom
rimlig tid av styrelsen.
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3 Allmänna bestämmelser

3.1 Beslut fattas som huvudregel med enkel majoritet, det vill säga mer än hälften av
rösterna krävs.

3.2 Man kan inte rösta genom ombud eller med fullmakt.

3.3 Vid lika antal röster vinner det förslag som respektive instans ordförande röstar p̊a.
Om ordförande inte har rösträtt eller avst̊ar fr̊an att rösta, avgör en andra röstomg̊ang,
därefter lotten.

3.4 Styrelseledamot eller suppleant har ej rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för den
styrelse man själv tillhör.

3.5 För att styrelse och övriga valda organ skall vara beslutsmässiga skall kallelse ha g̊att
ut till samtliga ledamöter och suppleanter och de närvarande ledamöternas och sup-
pleanternas antal skall tillsammans uppg̊a till minst hälften av de valda ledamöternas
antal.

3.6 Val till förtroendeposter sker i separata, slutna val.

3.7 Firman ska tecknas tv̊a i förening.

3.8 Föreningens verksamhets̊ar är kalender̊aret.

4 Årsmötet

4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

4.2 Årsmötet väljer i slutna, separata val

• Styrelse

• Revisorer

4.3 Alla närvarande medlemmar har rösträtt p̊a årsmötet.

4.4 För att anses som behörigt utlyst, ska kallelse till årsmöte ha varit medlemmarna till-
handa senast 3 veckor innan mötet.

4.5 Föreningen ska ha minst en revisor.

5 Extra årsmöte

5.1 Extra årsmöte kan inkallas om minst 1/3 av föreningens medlemmar s̊a kräver.

6 Styrelsen

6.1 Styrelsen ansvarar för den löpande driften av föreningens e-posttjänster och ekonomin.

6.2 Styrelsen leder föreningen mellan dess årsmöten, och ansvarar för att genomföra årsmö-
tets beslut.
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6.3 Styrelsen ska best̊a av minst 3 ordinarie ledamöter.

6.4 Styrelsen ska välja en kassör inom sig.

6.5 Styrelsen ska göra sina protokoll tillgängliga för alla medlemmar, i elektronisk form,
senast 2 veckor efter sina möten.

6.6 Styrelsen utser valberedning vid behov.

7 Utrustning

7.1 Föreningen använder endast s̊adan h̊ardvara som den själv äger, eller som föreningen
f̊att l̊ana eller annars uppl̊atits till föreningens användande under en period av minst
ett år.

7.2 För att säkra medlemmarnas integritet kräver föreningen exklusivt användande av de
servrar vi använder. Detta betyder bland annat att endast av föreningen valda admi-
nistratörer har administratörs̊atkomst till servrarna.

7.3 För att säkra tjänstens tillförlitlighet kan under överg̊angsperioder delade lösningar
accepteras (exempelvis genom virtuella servrar).

7.4 Föreningen använder uteslutande fri programvara, s̊a som definierat av Free Software
Foundation.

7.5 Föreningens tekniska lösningar ska dokumenteras utförligt p̊a ett sätt som gör dem
reproducerbara.

8 Administrationsrättigheter

8.1 Administratörer (root) väljs av styrelsen efter behov.

8.2 Styrelsen har möjlighet att ge begränsat mandat, till exempel åtkomst endast p̊a en
eller ett par servrar.

9 Uteslutning

9.1 Medlem kan uteslutas som genom försummelse eller medveten handling har åsidosatt
andra föreningsmedlemmars säkerhet eller privatliv eller p̊a annat sätt grovt försummat
den interna demokratin och stadgemässiga ordningen.

9.2 Medlem kan uteslutas av ett årsmöte med enkel majoritet.

9.3 I väntan p̊a s̊adant beslut kan styrelsen stänga av en medlem med 3/4 majoritetsbeslut.
Den berörde ska alltid ges tillfälle att yttra sig i fr̊agan.
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FRIPOST föreningen för fri e-post 4 mars 2012

10 Stadgarnas giltighet och tolkning

10.1 Endast årsmötet kan ändra stadgan.

10.2 Stadgeändringar träder omedelbart i kraft, utom ändringar i 4.4, 10.2, och hela avsnitt
11, som m̊aste beslutas av tv̊a p̊a varandra följande årsmöten.

10.3 Styrelsen tolkar stadgan mellan föreningens årsmöten.

11 Föreningens upplösning

11.1 Årsmötet kan upplösa föreningen genom ett beslut med 3/4 majoritet.

11.2 Om föreningen upplöses bestämmer följande regler vad som händer med dess eventuella
tillg̊angar:

• Om årsmötet s̊a beslutar, kan de medlemsavgifter som erlagts under de senaste 12
m̊anaderna betalas tillbaka. Om pengarna inte räcker till s̊a fördelas de jämnt över
nämnda medlemmar, oavsett deras individuella tidpunkt för betalning.

• De tillg̊angar som eventuellt finns kvar tillfaller antingen Electronic Frontier Foun-
dation eller Free Software Foundation Europe.
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FRIPOST föreningen för fri e-post 4 mars 2012

D Verksamhetsplan

Förvisso är ett syfte med Fripost att erbjuda en säker e-postlösning, men de sociala och
demokratiska aspekterna av föreningens verksamhet och organisation är minst lika viktiga.
Det finns m̊anga väladministrerade och prisvärda e-postlösningar, men Fripost är unikt p̊a
det sätt som dess medlemmar, oavsett bakgrund, involveras och deltar i arbetet och den
demokratiska processen. Medlemmarnas engagemang ska ocks̊a dominera 2012.

Mål för året är

• Att h̊alla verksamheten p̊a en fortsatt h̊allbar niv̊a

• Styrelsemöte en g̊ang i m̊anaden

• Sex aktivitetsdagar under året

• Ett ökat medlemsantal till 100 medlemmar

• Tv̊a medlemsmöten med avslutande fest

• P̊a n̊agot sätt delta i och synas under

◦ Första maj

◦ Document Freedom Day

◦ Konferensen fscons

• Att förbättra system och administration

◦ Ökat antalet administratörer

◦ Implementation av lösenordsbyte i Roundcube

◦ Uppgradering av mistral till Squeeze

◦ Att iscensätta en smtp-ut funktion

Det är rimligt att steg fram̊at är sm̊a. Många av föreningens aktiva har hög arbetsbelastning
ocks̊a p̊a fritiden, och aktiva kommer och g̊ar, samtidigt som föreningen administrerar central
infrastruktur. Därför är det viktigt att upprätth̊alla l̊angsiktigt h̊allbara aktivitetsniv̊aer och
inte inleda framtunga projekt som bygger p̊a enskilda personer. Viktigt med avseende p̊a
detta är ocks̊a att upprätth̊alla en hög dokumentationsniv̊a.

Aktivitetsdagarna är, till skillnad fr̊an den löpande verksamheten, korta tillfällen av kon-
centrerad aktivitet. De är ett sätt att f̊a saker gjort. En viktig verksamhet är att utöka
dokumentationen av Friposts e-postlösning för att öka tillgängligheten.

Vi ska arbeta aktivt med att värva de medlemmar föreningen hade redan 2011. Vad gäller
nyvärvande av medlemmar, s̊a ska vi fokusera p̊a att inventera v̊ara nätverk. Det är enklare
att värva vänner och kollegor än helt okända människor.

Under 2011 arrangerade föreningen tv̊a lyckade fester. Vi räknar med att ha en festkom-
mitté ocks̊a i år. Festkommittén genomför de planerade festerna. Föreningen gjorde under
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2011 ocks̊a utvärderingar av bland annat festerna. Aktiviteterna 2012 ska präglas av dessa
utvärderingar.

Ett m̊al är att öka antalet administratörer. Behovet har konstaterats sedan länge. Utökningen
m̊aste vara stabil och robust.
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