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Protokoll, styrelsemöte
26 mars 2013

Tid och plats: 26 mars 2013, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin

Lola Möller
Leif-Jöran Olsson

Stian Rødven Eide

1 Mötet öppnades.

2 Stian Rødven Eide valdes till ordförande, Gustav Eek till sekreterare och Leif-Jöran
Olsson till justeringsperson.

3 Dagordningen fastställdes enigt den st̊aende dagordningen med en ny punkt 5 – Styrel-
sens konstitution.

4 Tidigare mötesprotokoll.

• Den 12 mars, revisionsmötet

◦ Daniel accepterar att fortsätta vara administratör.

◦ Det bör förtydligas p̊a hemsidan, hur föreningen ser p̊a avgifter.

• Den 12 februari

◦ Fr̊agan om organisationsmedlemskap behöver diskuteras vidare.

◦ Datum behöver fastsl̊as för dokumentationsgenomg̊ang.

• Årsmötesprotokollet och verksamhetsplanen bordlades.

5 Styrelsens konstitution. Fram till årsmötet bestod styrelsen av Stefan Kangas (ordföra-
nde), Gustav (sekreterare) Leif-Jöran (kassör), Stian (suppleant), och Daniel Andersson
(suppleant). Dessutom fanns följande förtroendeuppdrag: firmatecknare (Leif-Jöran och
Stefan), administratörer (Stefan, Gustav, Leif-Jöran, Daniel, och Guilhem Moulin), fest-
kommitté (Stian), och sociala-mediaansvarig (Rikard Bruzelius).

Den nya styrelsen beslutades konstitueras av fem personer, vilket är tillräckligt för
beslutsmässighet:

• Stian Rødven Eide (ordförande)

• Gustav Eek (sekreterare)

• Leif-Jöran Olsson (kassör)

• Lola Möller (ordinarie medlem)

• Guilhem Moulin (ordinarie medlem)

Ordförande och kassör beslutades vara firmatecknare.

Förtroendeuppdrag i föreningen behöver inte förnyas årligen p̊a samma sätt som styrel-
sen.

6 Rapporter
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(a) Ekonomi. Sju nya betalningar sedan förra mötet. Kassör och administratör stäm-
mer av förbetalda avgifter. Föreningen har 23 medlemmar hittills i år, varav 14 har
betalt under året. Övriga har förbetalt tidigare år. Budgeten för 2013 är samma
som för 2012, och den är beräknad p̊a 60 medlemmar. Dock är m̊alet för 2013 att
n̊a 100 medlemmar.

(b) Systemet

• Vi inväntar fortfarande gnu.

• Daniel arbetat p̊a systemövervakingslösningar. Han konfigurerar i nuläget tv̊a
datorer i Nederländerna för övervakning. Förr sparades loggar bara lokalt. Den
nuvarande planen är att fjärrspara loggar p̊a övervakningsdatorerna.

• Ett förslag godtogs att utöka servicefönstret fr̊an torsdagar 8.00–10.00 till tors-
dagar 2.00–10.00. Medlemmarna ska informeras ang̊aende detta.

• Ännu en vps ska beställas

• Daniel har nu f̊att hans behöriga behörigheter.

(c) Inga övriga rapporter

7 Aktivitetsdagar, etc

(a) Tidigare aktiviteter. Fem personer kom och diskuterade strategier och argumenta-
tion för att hitta h̊allbara värvningsniv̊aer.

(b) Kommande aktiviteter

• Den 27 mars är det dokumentfrihetsdagen, Document Freedom Day (dfd).
Fripost ska besöka omställningsträffen och dela ut flygblad om dagen. Att n̊a
ut till omställningsrörelsen är ett uttalat m̊al i verksamhetsplanen för 2013.

• Fr̊agan ang̊aende exakt vad som ska åstadkommas till första maj bordlades,
men mötet beslutade att Fripost ska ha n̊agon aktivitet.

8 Genomg̊ang av att-göralistan sköts upp

9 Övriga fr̊agor. Materialet för dokumentfrihetsdagen diskuterades.

10 Nästa möte sker torsdag 25 april kl 17.30 i Folkets hus. Observera avvikelsen i tids- och
lokalmönstret.

11 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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