
FRIPOST föreningen för fri e-post 26 september 2012

Protokoll, styrelsemöte
26 september 2012

Tid och plats: 26 september 2012, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Rikard Bruzelius
Gustav Eek

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

1 Mötet öppnades

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

3 Den st̊aende dagordningen fastslogs.

4 Uppföljning av mötesprotokollet 6 september

• Det ska beskrivas p̊a hemsidan om certifikat.

• Certifikatfr̊agan ang̊aende mx-servern är löst.

• Finns Daniel med p̊a administratörs-aliaset?

5 Rapporter

(a) Ekonomi. P̊aminnelsen har gett bra resultat: 14 inbetalningar sedan förra mötet,
vilket resulterar i 46 medlemmar exklusive de 25 som inte betalt.

(b) Systemet. Nu pekar lists.fripost.org p̊a serengeti. Fr̊agan är om den ska pekas om
till gnu. En plan behövs för hur listor, arkiv, etc. ska kopieras. Fr̊agan bordläggs.
Vi kan ocks̊a fr̊aga runt p̊a festen (se nedan) om Jabber är av intresse.

(c) Sociala media. Rikard har registrerat Fripost p̊a följande platser

• Facebook, med en sida

• Twitter, med kontot fripost

• Identica, med kontot fripost.org (fripost var taget av en tysk)

• Diaspora

• Tumblr

Ett ställe som växer i antal användare är Google plus. Där kan det vara intressant,
fr̊an Friposts sida, att synas. Det finns viss möjlighet att samordna aktiviteten, s̊a
att samma sak inte behöver uppdateras flera g̊anger.

6 Aktivitetsdagar, etc

(a) Inga aktiviteter har varit sedan senaste mötet.

(b) Nästa kommande aktivitet är smtp-festen 4 oktober. Vi kan använda Gnutiken
och Forum, och vi ska föresl̊a att Forum ha dryckesförsäljning och ev. n̊agon mat.
Förväntat antal gäster är 20 personer.

Utöver huvudtemat om hur man konfigurerar utg̊aende smtp ska konfigurations-
verktyg; som till exempel Puppet, cf-engine, och Chef; diskuteras. Vi behöver au-
tomatisera installationsprocedurerna p̊a n̊agot sätt, och m̊alet för festen är uppn̊a
en kravspecifikation.
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Stian ska ta med projektor.

Schemat för festen blir

18 Festen startar med mingel
18.15 Verkstad om smtp och demonstration av

administrationsgränssnittet
19 Fikapaus
19.20 Diskussion om konfigurationsverktyg
20–21 Fika, fri diskussion och support med smtp

och pgp

Ocks̊a nästa aktivitetsdag ska beslutas under festen.

Stian ska skapa en Facebook-händelse. Gustav ska annonsera p̊a utskickslistan och
i kalendariet.

7 Att-göralistan uppdaterades förra mötet.

8 Inga övriga fr̊agor.

9 Nästa möte var sedan tidigare beslutat till 8 oktober kl 18 p̊a Spr̊akbanken. Ocks̊a 22
oktober kl 18 p̊a Spr̊akbanken bokades.

10 Mötet avslutades.

Gustav Eek, meeting secretary Leif-Jöran Olsson, approval
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