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Protokoll, styrelsemöte
11 februari 2014

Tid och plats: 11 februari 2014, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

Delphine Szymczak

1 Mötet öppnades.

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

3 Fastställande av dagordning. D̊a Delphine har rest fr̊an Lund för att diskutera April-
kampanjen s̊a bordlades alla standardfr̊agor utom den ekonomiska rapporten.

4 Rapporter

(a) Ekonomi

• N̊agra medlemsavgifter har droppat in för 2014.

• Styrelsen förväntar sig ingen förändring av medlemsavgiften. En p̊aminnelse
om att förnya medlemskapet kan därför skickas ut.

5 Övriga fr̊agor

• Mötesplanering. Mötet beslutade att styrelsen ska träffas varannan vecka med
start 24 februari. Varannan av dessa träffar ska vara styrelsemöte och varannan en
allmän träff. Att införa de allmänna träffarna syftar till att ge styrelsen möjlighet
att vidta de åtgärder som beslutas om p̊a mötena.

• April-kampanjen. Kampanjen syftar till att göra politiska kandidater uppmärk-
samma p̊a fri programvara, och den rullar i samband med allmänna val och val
till EU-parlamentet. Kampanjens metod är att kontakta merparten av alla poli-
tiska kandidater i valet och övertyga dem att skriva under p̊a en pamflett. Det
finns en elektronisk webbaserad plattform som ska rationalisera och effektivisera
genomförandet av kampanjen. Kampanjen rullar p̊a i Frankrike.

Diskussionsfr̊agan är om Fripost som förening eller medlemmarna som personer är
intresserade av att genomföra kampanjen i Sverige.

Mötet diskuterade

◦ Vilket resultat som man bör sträva efter att uppn̊a – och det rör sig om en
kulturförändring: uppn̊a en massrörelse snarare än att n̊a en politisk m̊algrupp.

◦ Vilket som skulle vara det bästa forumet för kampanjen i Sverige – och det
skulle förmodligen vara Fellowship of fsfe.

Andra “kampanjer” med liknande syfte är dokumentfrihetsdagen och dagen för
fri programvara. Mötet diskuterade ocks̊a kort olika organiseringsformer, de icke-
demokratiska sidorna av fsfe, och varför fri-programvarurörelsens aktiviteter är
glesa i Sverige trots att Sverige per capita har flest medlemmar i fsfe.
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Slutsatser

◦ Vi ska börja med att översätta pakten.

◦ Leif-Jöran ska höra med Mikael Milden vilka undersökningar som gjorts an-
g̊aende allmänhetens åsikter och engagemang i fr̊agor som rör fri programvara.

◦ Delphine har ett antal punkter som hon ska följa upp med April-rörelsen.

6 Nästa möte sker 24 februari, 2014, kl 18.00 p̊a Spr̊akbanken

7 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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