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Protokoll, styrelsemöte
23 maj 2016

Tid och plats: 23 maj 2016, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin

Lola Möller
Leif-Jöran Olsson

Stian Rødven Eide
Albin Söderqvist

1 Mötet öppnades.

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

3 Den standarta dagordningen antogs med ny punkt 7 om Jabber.se.

4 Mötesprotokoll fr̊an tidigare möten gicks igenom

25 januari 2016 Valberedningsfr̊agan togs upp. Det kvarst̊ar att förbereda och skicka
ut utskick om förtroendeuppdrag.

22 februari 2016 Vi rapporterade fr̊an Facebook-alternativmötet 15 februari. Mötet
följdes senare upp p̊a årsmötet 17 april. Ocks̊a medlemsfr̊agor togs upp. Det finns en
ny text för medlemskapssidan, “Bli medlem i Fripost”, som bara behöver granskas.

25 april 2016 Alla bordlagda protokollsuppföljningar är nu genomg̊angna. Det är fort-
farande oklart hur formuleringarna ska fördelas mellan kontaktsidan, “Kontakta
Fripost”, respektive medlemskapssidan. Defective-by-Design-dagen diskuterades.
Ingen aktivitet under den dagen att rapportera. Tor-aktiviteten 11 juni planera-
des. Se uppföljning nedan.

5 Rapporter

(a) Ekonomi. Sedan förra rapporteringen 22 februari har 14 inbetalningar kommit in,
hälften nya.

(b) Systemet

• Ett potentiellt lösenordslekage uppdagades installationen av Roundcube. H̊alet
är åtgärdat och alla medlemmar har uppmuntrats att byta sina lösenord. Felet
gällde konfigurationen av manage-sieve-modulen, och tls i kommunikationen
mellan Roundcube och imap-servern. Mer information finns i separat brev.

• ipsec (Internet Protocol Security) är konfigurerat i tunnel-läge för dirigering
(routing) av trafik för Bacula (säkerhetskopiering), Munin (systemövervak-
ning) och ntp (autentisierad tidsinformation). När vi är trygga med att allt
fungerar som det ska ska vi ocks̊a dirigera e-posttrafiken via ipsec.

• Vi förväntar oss tydlig prestandaförbättring för webbmailen i och med att
tls-anslutningen mellan webbmailtjänsten och imap-servern kan återanvänds
för upprepade https-anslutningar. Webbmailtjänsten gör m̊anga s̊adanna till
imap-servern. ipsec är ett väldigt effektivt vpn (Virtual Private Network), där
säkerhetsaspekten implementerats i ip-lagret.
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• Pandoc är aktiverat som Markdown-tolk för wikin och Guilhem har översatta
alla sidor till Pandoc-dialekten av Markdown.

• Flera av Friposts värdar är förberedda för ipv6.

(c) Inga övriga rapporter

6 Aktivitetsdagar, etc

(a) Flygbladsutdelning första Maj. Dagen var mycket lyckad. Totalt delade vi ut ca
550 flygblad p̊a Järntorget, Masthuggstorget, i Bältesspännarparken och p̊a Gustav
Adolfs torg.

(b) Tor-fest planerad 11 juni p̊a Syndikalistiskt Forum – temadag om integritet p̊a
Internet. Guilhem h̊aller Tor-verkstad. Amelia Andersdotter (Dataskydd.net) är
bekräftad som talare. Lokalen är bekräftad, men inte vad gäller om de vill sälja
fike eller mat. Albin ska höra med Forum om det senare. Stian ska ta fram en
affisch efter Albins text. Vi ska sammanstr̊ala 6 juni för att affischera.

(c) Skogstrdädg̊arden ska eventuellt presentera p̊a Bokmässan. Lola ska höra om möj-
ligheter för Fripost.

7 Jabber.se har lämnat en förfr̊agan ang̊aende huruvida Fripost kan värdh̊alla just Jab-
ber.se. Mötet hade n̊agra följdfr̊agor om restriktioner p̊a Jabber.se:

• Till̊ater de video?

• Är de relä för proprietära tjänster: Google, HipChat, Slack?

• Vi vill konfigurera Jabber för fripost.se p̊a samma instans. Skulle det vara OK med
dem?

8 Att-göralistan bordlades.

9 Informationsspridning

• Vi ska göra utskick om Tor-aktiviteten.

• Gustav ska skicka ut p̊aminnelse om medlemsavgiften.

• Följ upp utskick om förtroendeuppdrag fr̊an valberedningen inför arbetsmötet 13
juni. Bjud in Andreas Skyman (revisor) till det.

10 Övriga fr̊agor

• Albin stälde en fr̊aga om skräppost. Mötet konstaterade att det tar en stund innan
ens e-postadress kommer p̊a vift, sen börjar man f̊a skräppost. Tips skulle vara att
filtrera p̊a zip-filer, om det g̊ar.

11 Nästa styrelsemöte sker enligt schema 20 juni kl 18 p̊a Spr̊akbanken.

12 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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