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Protokoll, styrelsemöte
25 januari 2016

Tid och plats: 25 januari 2016, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin
Lola Möller

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide
Albin Söderqvist

Erik

1 Mötet öppnades.

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

3 Dagordningn fastställdes.

4 Mötesprotokollet fr̊an 26 oktober 2015 gicks igenom. (a) Valberedningspunten togs upp.
Aktivitetsdagarna ska vara forum för rekrytering till förtroendeuppdrag. En åtgärd som
ska vidtas under nästa arbetsmöte är att förbereda ett utskick om vilka förtroendeupp-
drag som finns. (b) Guilhem och Leif-Jöran ska leta datum för simuleringsövning.

5 Rapporter

(a) Ekonomi

• Vi har f̊att tio inbetalningar under januari, varav fem för nya medlemmar.

• Ang. tidigare inbetalningar fick vi tre i december, tv̊a i november, och åtta
under fscons.

• P̊aminnelse om medlemsavgift ska skickas ut.

(b) Systemet

• Vi anväder nu Let’s Encrypt för certifikat p̊a alla publika tjänster. En parti-
kularitet är att certifikatförnyelse krävs var tredje m̊anad. Guilhem ska skriva
ett automatiskt uppdateringsskript.

• Samtliga värdar är omstartade med anledning av en kärnuppdatering. Detta
skedde under senaste servicefönstret. Underh̊allet tog totalt 15 h s̊a fönstret
utökades n̊agot. Givetvis kunde e-post tas emot som vanligt.

• Det är anslutningsproblem med benjamin.

• Ang. kalenderfunktion i Roundcube har vi inga nyheter.

(c) Övriga rapporter. Albin har genomfört en större genomg̊ang och uppstädning av
wikin.

6 Aktivitetsdagar, etc

(a) fscons November 2015. Fripost närvarade enligt planen: Vi hade ett bord som
m̊anga besökte. Försäljning av helikoptrar var mest populärt, men ocks̊a p̊asar
s̊aldes. Krypteringsverkstaden, som Gustav och Olle hade, besöktes av 10 personer.
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(b) Julfest i december 2015 hemma hos Albin. Vi som kom dit värmde upp oss med
lite soppa och glögg samt bänkade oss framför WikiRebels – The Documentary.
Efter filmen pratade vi politik, signerade GPG-nycklar och kollade in Friposts fina
tygväskor. Även om alla sju personer som deltog hade nära koppling till styrelsen,
s̊a var vi nöjda med aktiviteten.

(c) Lola, Inari, och ev. n̊agon mer vill följa upp krypteringsverkstaden med en kvin-
noseparatistisk dito.

(d) Fripost är via jak inbjuden till Café Planet för att föreläsa om säkerhet och elektro-
nisk kommunikation. Gustav ska skriva och h̊alla föredraget. Guilhem lovar hjälpa
till med fakta och idéer. Notera (a) “säkert” finns inte, bara “säkrare” och (b)
“Email self defence campign”.

7 Informationsspridning. Gustav ska ansvara för att göra utskick ang̊aende följande:

• P̊aminnelse om medlemsavgiften

• jak-föredraget

• Förtroendeuppdrag

8 Uppslag för nästa arbetsmöte

• Valberedningsutskick om förtroendeuppdrag

• Åtägrdspunkter

9 Inga övriga fr̊agor

10 Nästa möte sker enligt schema 22 februari 2016 kl 18 p̊a Spr̊akbanken

11 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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