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Protokoll, styrelsemöte
6 augusti 2012

Tid och plats: 6 augusti 2012, Ris̊asgatan, Göteborg

Deltagare: Daniel Andersson
Gustav Eek

Leif-Jöran Olsson

1 Mötet öppnades.

2 Leif-Jöran valdes till ordförande, Gustav till sekreterare och Daniel till justeringsperson.

3 Dagordningen fastställdes med en punkt om systemövervakning under övriga fr̊agor.

4 Föreg̊aende mötesprotokoll.

• Ang̊aende de efterlängtade och uppskattade klistermärkena, s̊a var det Stian som
färdigställde och Leif-Jöran som beställde dem.

• Certifikatfr̊agan för smtp-servern kvarst̊ar, och den f̊ar medföras till nästa möte.

5 Rapporter.

(a) Ekonomi. Medlemstillströmningen är oroande. Hittills i år har vi 20 medlemmar,
vilket är en klar minskning fr̊an förra året. Detta trots att vi sänkt medlemsavgif-
ten. Vi borde se till att f̊a ut en p̊aminnelse.

(b) Systemrapporter

• Nästa steg är att f̊a ig̊ang smtp-servern. Den maskin som ska användas är gnu,
88.80.16.139, 2a:00:16:b0:24:13:f1. Den bör konfigureras för ipv6 med en g̊ang.

• I övrig är det sommar s̊a det har varit lite aktivitet, men ocks̊a inga problem.

• Det skulle vara bra att ha ett testsystem baserat p̊a Puppet, eller liknande.

6 Aktiviteter

(a) Det har inte varit n̊agra aktiviteter sedan senaste mötet.

(b) Kommande aktiviteter

• Festkommittén ansvarar för höstfesten i september eller oktober.

• Flera förslag p̊a aktivitetsdagar har förekommit i det senaste.

◦ Dokumentationsgenomg̊ang

◦ pgp-kryptering i praktiken

◦ ldap

◦ Komma ig̊ang med smtp

◦ Rollspel

Vissa aktivitetsdagar skulle kunna marknadsföras lättare om man kunde hitta
roligare namn. Fr̊agan om aktivitetsdagar bordläggs till nästa möte.

7 Fr̊agan om systemets att-göralista bordläggs.
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8 Övriga fr̊agor

• Gustav ska bjuda in Rikard Bruzelius till nästa möte.

• Det finns mycket man kan förbättra i hur Friposts system övervakas, och Daniel
har professionell kompetens p̊a omr̊adet.

◦ Mjukvara. Leif-Jöran har tidigare använt Munin, och Daniel har erfarenhet
fr̊an Nagios, b̊ada övervakningssystem för nätverk. Vi beslutade att g̊a vidare
med Munin som lösning.

◦ Det finns flera checkniv̊aer man kan testa, men att skicka e-post över smtp som
tas emot via imap testar hela kedjan. Ocks̊a h̊arddiskutrymmer är intressant
att testa.

◦ ossec, ett system (programvara) för att upptäcka intr̊angsförsök, används
redan. Ocks̊a Pingdom, ett företag som övervakar tjänster fr̊an servrar över
hela världen, används

◦ Daniel ska återkomma p̊a nästa möte med en prioriteringslista över vad som
är av intresse att övervaka.

9 Nästa möte är torsdag 23 augusti kl 18–19.30 p̊a Ris̊asgatans Thai-restaurang.

Gustav Eek, mötessekreterare Daniel Andersson, justeringsperson
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