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Protokoll, styrelsemöte
25 april 2016

Tid och plats: 25 april 2016, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Guilhem Moulin
Leif-Jöran Olsson

Stian Rødven Eide
Albin Söderqvist

1 Mötet öppnades.

2 Stian valdes till ordförande, Albin Söderqvist till sekreterare och Leif-Jöran Olsson till
justeringsperson.

3 St̊aende dagordning antogs.

4 Föreg̊aende mötesprotokoll ska tas upp vid nästa styrelsemöte. Det saknas renskrivna
protokoll fr̊an årsmötet.

5 Rapporter

(a) Ekonomi. Leif-Jöran rapporterar att vi sedan det förra styrelsemötet den 22 feb-
ruari har f̊att in 20 betalningar. Vi har även s̊alt n̊agra tygkassar.

(b) Systemet. Guilhem rapporterar att vi har lagt till

• Säkerhetshuvuden (security headers) p̊a webbtjänsterna som skyddar mot xss
(Cross-site scripting).

• Key pinning (1 timma), ett skydd mot man-i-mitten-attacker (man-in-the-
middle).

• Han har ocks̊a genererat ett antal nycklar som ligger sparade utan Inter-
net̊atkomst

(c) Inga övriga rapporter

6 Aktivitetsdagar

(a) Utvärdering av årsmötet

• Kallelsen till årsmötet gick ut p̊a announce- och inte medlemslistan.

• Den lades upp lite väl sent p̊a webbsidan.

• Diskussion om hur vi n̊ar ut till dem p̊a announce-listan (166); medlemslistan:
58

• Vi upptäckte att när ett nytt fripostkonto upprättas f̊ar den nya medlemmen
ett bekräftelsemejl för att läggas till p̊a announce-listan. Det överensstämmer
inte med vad som st̊ar om e-postlistor p̊a kontaktsidan.

• Vi beslutade att lägga till samtliga medlemmar p̊a announce-listan och
Guilhem genomförde det direkt.

• Framöver ska alla nya medlemmar automatiskt läggas till p̊a announce-listan,
dvs. utan opt-in-bekräftelse.

• Sidan “Kontakt” behöver formuleras om. Albin tar p̊a sig det
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• L-J: Det var kort om tid till aktiviteterna, men helhetsintrycket var OK.

• Stian: Vi kunde ha haft en aktivitetsdag för verksamhetsplanen 2016 dagen
före årsmötet.

• Vi arbetade med 2015 års rapport under arbetsdagen.

(b) Första maj. Leif-jöran: Säg till i förväg att man behöver flygblad utskrivna s̊a att
det inte blir för ont om tid. Börja vid järntorget, g̊a upp och ner längs l̊anggatorna.
Undvik utdelning under själva t̊agen.

(c) Tredje maj, Defective by design-dagen. Om n̊agon har lust är det ett tillfälle att
göra n̊agot. Förslag. börja ta fram material för denna dag (genom översättning
t.ex.)

(d) Förslag: Torfest med aktivitet, lördagen den 11 juni, kl 15–21, Forum

• Guilhem g̊ar med p̊a att h̊alla i en Torverkstad.

• L-J: Kort paneldebatt: varför använda Tor – för- och nackdelar, integritets-
fr̊agor.

• Stian: Bjud in Amelia Andersdotter fr̊an dataskydd.net att h̊alla föredraget.

• Albin: OK, men hon bör bjudas in som representant för dataskydd, inte
Piratpartiet.

• Stian tar p̊a sig att kontakta Amelia.

• L-J: en kort presentation, problematiserande ämne, hands-on-verkstad, fest
och social aktivitet

• Hör med Forum – Albin tar kontakt. Vill de sälja sitt eget?

• Till nästa arbetsmöte, bestäm riktning och omfattning p̊a festen.

7 Att-göralistan

• Sl̊a p̊a IPv6

• Det behövs mer arbetsminne till en VPS.

8 Inga övriga fr̊agor

9 Nästa möte sker kl p̊a

10 Mötet avslutades.

Albin Söderqvist, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson

fripost.org 2 utskr. 28 april 2018


