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Protokoll, styrelsemöte
13 juni 2016

Tid och plats: 13 juni 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 extra punkter (5) om de senaste incidenterna,
(8) om ersättning vi aktiviteter, och (9) om vilka motiv som finns bakom v̊ar verksam-
heter.

4 Protokollgenomg̊angen bordlades.

5 Nertid p̊a datacenterst.

Först 26 maj 10.15–27 maj 21:21. En h̊ardvara (fiberkabel som inte var Friposts) gick
sönder i datacentret omx. Avbrottet sammanföll med en avtalskonflikt uppströms i ip-
kedjan mellan Verizon och Interaxion, vilket försv̊arade reparationsarbetet. i2b kopplan-
de in en jurist som kunde reda ut den ekonomiska konflikten s̊a att h̊ardvarufelet kunde
åtgärdas. Inledningsvis var s̊aväl i2b men framförallt deras leverantör återh̊allsamma
med information, varför ocks̊a Fripost inte kunde informera medlemmarna. Dock blev
snart i2b mer öppna. i2b vidtar åtgärder och kommer koppla en s.k. ring med en annan
leverantör för att f̊a redundans p̊a anslutningen.

Senare 1 juni 10.28–17.23 var det avbrott igen.

I och med de senaste diskussionerna med i2b är vi trygga dels med att kommunikationen
kommer förbättras och dels med att risken för upprepade motsvarande incidenter är
minimal. Fripost kommer ocks̊a aktivt verka för förbättrad kommunikation. Bra och
transparent kommunikation är nödvändigt för att att vi i framtiden ska kunna informera
medlemmarna vid dylika incidenter.

Friprogramvarusyndikatet avser ocks̊a inleda ersättnignsförhandlingar med i2b om att
bl.a. utan kostnad f̊a ökad kapacitet.

Ang̊aende redundans p̊a imap-tjänsten, s̊a har detta inte varit prioriterat (om än plane-
rat) eftersom anslutning och drift fungerat felfritt i åratal. I.o.m. det inträffade m̊aste
dock redundans p̊a imap-tjänsten prioriteras upp, men det är änd̊a inte högsta prioritet.

Fr̊an Friposts sida. (1) Leif-Jöran stod i tät telefon-kontakt med i2b och (2) vi pub-
licerade meddedlanden p̊a mail.fripost.org och (3) vi övergick till irc som primär
kommunikationskannal.
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Gustav ska skapa ett utskick p̊a detaljniv̊an “det var primärt datahallens leverantörer
som hade problem med en fiberkabel. Sammanfallande faktorer försv̊arade situationen.
Friposts leverantör har nu viddtagit åtgärder för att öka tillgängligheten och vi är trygga
med risken för upprepning är minimal.”

6 Rapporter

(a) Ekonomi. N̊agra avgifter har kommit in, varav vissa fr̊an nya medlemmar.

(b) Systemet.

• Minnet p̊a mistral (imap-maskinen) är utökat.

• ipv6 är konfigurerat

• Tunnelmigrering till ipsec fortsätter. Förbättringen i latens för varje anslut-
ningen mellan webmail- och imap-tjänsten är signifikant: fr̊an 0,6” till 0,01”.

• Friprogramvarusyndikatet har f̊att disk-drivaren ersätt per hp:s serviceatal.

• Meta-referrer-etiketten är ändrad p̊a hemsidan enligt Dataskydd.net:s rekom-
mendation.

(c) Inga övriga rapporter

7 Aktivitetsdagar, etc

• Torfesten lördagen 11 juni p̊a Syndikalistiskt Forum kl. 15–21. Det kom 20–30
deltagare. Alla var nöjda: föreläsarna, vi som arrangörer, och värden Forum, som
vill ha oss tillbaka. Informationspridningen genomfördes enligt beslut. Vi var dock
tvungna att fr̊ang̊a tidsplanen n̊agot, vilket vi kan tänka p̊a till kommande aktivi-
teter.

• Planera Fripostgrillning i Slotsskogen 7 juli.

8 Reseersättning och annan ersättning. Inför planering av aktiviteter ska vi ta styrelse-
beslut om ersättning till gäster och andra och tak för dessa. Detta gäller s̊aväl rese-
ersättning som ersättning för annat.

9 P̊a förekommen anledning väcktes fr̊agan om behovet att explicit förklara motivering
till v̊ara olika verksamheter, om det s̊a gäller konfiguration av e-postinfrastruktur, an-
ordnandet av fester, eller att tillhandah̊alla tygkassar. Fripost är en ideell förening,
en sammanslutning som inte p̊a n̊agot sätt syftar till att gagna medlemmarna ekono-
miskt. Syftet med föreningen är att tillhandah̊alla teknisk infrastruktur för att ta emot
medlemmarnas e-post p̊a ett tillförlitligt sätt; verka folkbildande inom fr̊agor som rör
makt, demokrati, och elektronisk kommunikation; samt verka opinionsbildande. Detta
är föreningens grundgrenar, för vilka intern demokrati och en h̊allbar verksamhetsniv̊a
är övergripande m̊al.

Styrelsen diskuterade priset p̊a tygkassarna och är nöjda med niv̊an.

10 Informationsspridning

(a) Uppföljning. Gustav ska göra utskick om nertid.

(b) Åtgärder. Wikin ska uppdateras med aktivitetsdagsberättelser.
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11 Att-göralistan bordlades.

12 Inga övriga fr̊agor.

13 Styrelsemöten återupptas i augusti enligt schema. Nästa sammankomst är arbetsträff 8
augusti.

14 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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