
FRIPOST föreningen för fri e-post 28 januari 2019

Protokoll, styrelsemöte
28 januari 2019

Tid och plats: 28 januari 2019, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare:

1 Mötet öppnades.

2 Övrig mötesformalia

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

(b) Dagordningen fastställdes med tillförda punkt för årsmöte samt extra utrymme för
lagring för medlemmar

3 Rapporter

(a) Ekonomi. Sedan årsskiftet är 8 betalningar avstämma. Totalt inkomna är 20 be-
talningar.

(b) Systemet

• Uppgradering till Debian 9 Stretch

• Minne och cpu är utökade för vissa maskiner

• Lagring för delning är uppgraderad till Nextcloud 15

• Vi fick svara p̊a fr̊agor om att adressbökerna tillfälligt var borta i Roundcu-
be. Bakgrunden var planerat underh̊all i dfri:s datacenter med start fredag
30 november 2018. Webbmailstjänsten komplementupprättades tillfälligt men
kontakterna flyttades inte. Anslutningen till servern efter underh̊all var instabil
under en period, varför vi väntade med återflytten. Först̊as har inga kontakter
eller inställningar har g̊att förlorade.

(c) Inga övriga rapporter

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Friposts julfest lördagen den 8 december 2018. Alla medlemmar var återigen in-
bjudna till julfest med Fripost hemma hos Albin. Ett tjugotal personer kom. Mat
serverades. Tre ny medlemmar värvades. Dessa sade sig vara intresserade av lek
och spel.

(b) Exodus – G̊a ur Facebook med Fripost, onsdag 23 jan 2019. Fripost bjöd in till till
paneldiskussion p̊a Stadsbiblioteket. Återkoppling fr̊an publiken:

• Trevlig atmosfär

• För mycket att ta i varandra i pausövning

• Förtydliga vad Facebook är rent tekniskt. Ocks̊a vad Internet var fr̊an början
och vad det blivit.

Återkoppling fr̊an Biblioteket:
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• Vill att vi kommer tillbaka

• Måste vara ut i god tid

• Kan l̊ana rum för t.ex. krypteringsverkstad

• Fripost har f̊att kontakt till programansvarig

Aktiviteten var lyckad. En av de bäst förberedda. Nästa g̊ang kan vi vara mer
radikala. Många argument presenterades som var positiva till Facebook. Jämför
dn:s kampanj. Vi m̊aste vara h̊ardare än dem.

(c) Aktivitetsdag om social media teknik, 1 mars. En slutsats fr̊an Diaspora är att
integriteten kommer p̊a bekostnad av funktionalitet. Hur ska det hateras? Kan vi
vara p̊a stadsbibliotekt? Gustav ska kolla.

(d) Dokumentfrihetsdagen, 27 mars. Återupprepa verkstaden om gemensamredigering
med LibreOffice Online. Kan vi använda Möldals bibliotek? Albin ska undersöka.

(e) Flygbladsutdelning, 1 Maj. Återanvänd tidigare koncept. Nytt flygblad som an-
nonserar årsmötet behövs.

(f) Årsmöte. 5 maj 2019. Se nedan.

5 Styrelsens arbetsträffar

• Tidigare träffar har g̊att till planering av Exodus.

• P̊a kommande ska vi skicka ut om aktivitetsdagar.

6 Informationsspridning

(a) Det är dags att p̊aminna om medlemsavgift.

(b) Skicka ut information om kommande aktivitetsdagar. Passa p̊a att meddela om
årsmöte och andra dagar.

7 Årsmöte. Beslutat till 5 maj 2019. Dagen innan vigs till förbereda verksamhetsplan o.dy.
Motsvarande schema som tidigare år.

8 Utökat utrymme för Fripost Lagring för delning:

• Stian föredrog formuleringen i Friprogramvarusyndikatets butik: “Fripost pluslag-
ring 200 GB. Köp till 200 GB pluslagring för ditt Fripost lagring-för-delning. 3-4
GB är annars det utrymme som ing̊ar.” Leif-Jöran yrkar p̊a att acceptera den.

• Användningen är ojämn i nuläget: 5 pers. 110 GB

• Föreningen behöver ta ställning till vad fundamentala behov innebär och föresl̊as
förbereda n̊agra förslag till årsmötet.

• Gustav föresl̊ar formulering som inte är tilläggsköp utan istället utg̊ar fr̊an solida-
ritetsbegreppet. Han uppdras skissa p̊a en formulering.

• En enskild medlem har begärt 200 GB mot ersättning.

• Vi ska undersöka vidare kvotaindikation till nästa möte.

Beslut att tillmötesg̊a medlemmens begäran.

9 Föreg̊aende mötesprotokoll bordlades.

fripost.org 2 utskr. 25 mars 2020
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10 Genomg̊ang av systemens att-göralistor bordlades.

11 Inga övriga fr̊agor

12 Nästa möte sker 25 februari kl 18 p̊a Spr̊akbanken

13 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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