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Protokoll, styrelsemöte
15 mars 2012

Tid och plats: 15 mars 2012, Ris̊asgatan, Göteborg

Deltagare: Daniel Andersson
Gustav Eek

Stefan Kangas
Guilhem Moulin

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

1 Mötet öppnades.

2 Övrig mötesformalia

• Stefan valdes till mötesordförande, Gustav till sekreterare och Stian till justerings-
person.

• Dagordningen godkändes

3 Utvärdering av årsmötet. Överlag var årsmötet bra, och vi lämnade mötet med en posi-
tiv känsla inför det p̊abörjade året. Mötet blev längre än planerat, vilket är ett problem;
vi avsatte tv̊a timman, men det blev fyra. Tyvärr blev det heller ingen revision, vilket
förmodligen kommer att bli bättre nästa år. Festkommittén skulle kunna engagerat sig
för att lätta upp stämningen. Det kom f̊a personer till mötet, och det är tr̊akigt. Vi ser
att aktivitetsdagarna lockar lika mycket folk. Förslag inför nästa års årsmöte är

• Tre timmars mer summariskt möte

• Fem timmar i flera block med mer feststämning

4 Som medlemsavgift f̊ar man betala vad man vill (över 200 kronor), men officiellt rekom-
menderar vi

• 200 kronor för medlemskap

• 500 kronor för medlemskap och donation

Det är viktigt att poängtera att medlemsavgiften är en minsta insats i föreningen, och
att deltagande i föreningens aktiviteter är vad som förväntas. Donationer är ocks̊a ett
sett att bidra. Detta ska framg̊a fr̊an hemsidan. Där ska ocks̊a post- eller bankgiro
rekommenderas framför Paypal.

5 Aktivitetsdag, fest, med mera

• Fripost ska anordna en aktivitetsdag p̊a Document Freedom Day, 28 mars, under
temat “Frigör dina vänner – skicka fria dokument”

• Årets första fest ska anordnas den 21 april. Festkommittén kallar till möte ang̊aende
detta.

6 Nya administratörer. En förfr̊agan skickades ut till medlemmarna ang̊aende intresse
för att bli administratör. Bara Guilhem svarade. Det finns flertalet uppgifter som inte
kräver administratörs̊atkomst för att utföras. Blivande administratörer kan med fördel
titta närmare p̊a n̊agon av dessa. N̊agra av de viktigaste projekten är
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• Lösenordsbyte i Roundcube

• smtp-ut

• Baculakonfiguration

Ocks̊a kunskapsbidrag är viktiga för sammanh̊allning och för att uppn̊a h̊allbarhet i
organisationen. Daniel och Guilhem ska skicka sina ssh-nycklar till Stefan, och arbetet
med att involvera Daniel och Guilhem i administratörsarbetet ska inledas. Guilhem ska
börja med att titta närmare p̊a ldap (Lightweight Directory Access Protocol), som blir
ämne för nästa möte. Under nästa möte ska det ocks̊a prioriteras bland att-göralistorna.

7 Nästa möte blir 19 april p̊a Ris̊asgatan.

Gustav Eek, mötessekreterare Stian Rødven Eide, justeringsperson
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