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Tid och plats: 14 juni 2012, Ris̊asgatan, Göteborg

Deltagare: Daniel Andersson
Gustav Eek

Stefan Kangas
Guilhem Moulin

1 Mötet öppnades.

2 Stefan valdes till mötesordförande, Gustav till sekreterare, och Daniel till justeringsper-
son.

3 Ett st̊aende förslag till dagordning föreslogs och antogs med tillägg av genomg̊ang av
systemets att-göralista.

4 Genomg̊angarna av tidigare protokoll har sedan länge varit eftersatta, men denna g̊ang
var protokollen tillgängliga, och protokoll som sträckte sig bak till oktober 2011 gicks
igenom.

• Fr̊an 10 oktober 2011. Stian skulle ha styrt med tryckningen av klistermärken. Det
har han gjort eftersom dessa nu har kommit.

• Fr̊an 17 november

◦ Att, som användare, kunna byta lösenord har varit ett prioriterat projekt.
Detta kan man nu göra genom RoundCube, föreningens webbpostprogram.

◦ Ärendehanteringsprogrammet otrs (Open-source Ticket Request System) dis-
kuterades, och fr̊agan bordlades. Denna diskussion borde tas upp igen.

• Fr̊an 27 januari 2012. Det verkar inte som om Kim vill vara aktiv.

• Fr̊an 15 mars. Donationer är ett sätt att bidra. Det ska framg̊a fr̊an hemsidan.

• Fr̊an 9 april. Det finns behov av ett möte eller aktivitetsdag för att g̊a igenom och
utvärdera dokumentationen.

5 Rapporter.

(a) Föreningen har f̊att en (1) ny medlem sedan senaste mötet.

(b) Systemrapporter

• Guilhem rapporterade om migreringen till ldap (Lightweight Directory Access
Protocol) i början av maj.

◦ Den tredje mx-servern i prioriteringen h̊aller e-brev länge i kön. Därför bör
alla andra mx-servrar kopplas ifr̊an helt vid större underh̊allsoperationer,
för att l̊ata e-brev samlas i den tredje servern.

◦ Schemat för ldap som Fripost använder kan publiceras s̊a att identifierar-
konflikter kan undvikas.

• Ang̊aende utg̊aende smtp

◦ Ett certifikat fr̊an CAcert behövs till den tilltänkta servern. Det finns ocks̊a
fr̊agor om brandväggen p̊a servern som Leif-Jöran behöver konsulteras
ang̊aende.
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◦ I e-posthuvudet borde ip-addressen som e-postklienten sätter dit ersättas
med smtp-serverns ip-address. När detta görs är det ocks̊a viktigt att ingen
säkerhetsinformation tas bort fr̊an e-brevshuvudet.

• Säkerhetssystemet dnssec (Domain Name System Security Extensions) fun-
gerar bara för toppdomänen se p̊a Lopia och är därför inte aktuell för Fripost
att utnyttja.

6 Aktivitetsdagar. Gustav föredrog anteckningarna fr̊an aktivitetsdagen 30 maj. Se detal-
jer p̊a wikin. Gustav ska kontakta Rikard Bruzelius för att bjuda in honom till nästa
styrelsemöte enligt anteckningarna p̊a wikin. En aktivitetsdag om ldap – förändringar,
motiv, och möjligheter – efterfr̊agas.

7 Systemets att-göralista gicks igenom

8 Övriga fr̊agor

• Stefan ska göra ett medlemsutskick om (a) lösenordsbyte, (b) ldap-migreringen,
(c) medlemsavgift, och (d) att bilagor kan vara 25 MiB.

• Guilhem tog upp n̊agra idéer, som ocks̊a ska föras in p̊a wikins idésida.

◦ Att byta webserver fr̊an Apache till nginx ger förmodligen prestandaförbätt-
ringar.

◦ Man kan öppna för möjligheten att ge användarna ett virtuellt skal, men
ett alternativ för att skapa filter är siev-skript genom en insticksmodul till
RoundCube.

◦ En verksamhetsutveckling för Fripost skulle kunna vara att tillhandah̊alla en
ip-telefonväxel med Asterisk.

◦ Vbox admin

◦ En plan behöver göras för hur filtrering av skräppost ska utföras, till exempel
med bayesiskta skräppostfilter.

◦ Möjligheten för medlemmar att administrera egna e-postlistor har ocks̊a dis-
kuterats och behöver diskuteras vidare. Dessa ska kunna vara krypterade och
inte krypterade. Programmen Mailman och Schleuder, en e-postlista med stöd
för kryptering med gpg (gnu Privacy Guard), kan användas.

9 Styrelsen ska försöka sammanträda 6 eller 8, och 20 eller 22 augusti. D̊a ska fler av
Guilhems idéer diskuteras och Daniels idéer om övervakning.

Gustav Eek, mötessekreterare Daniel Andersson, justeringsperson
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