
FRIPOST föreningen för fri e-post 25 februari 2019

Protokoll, styrelsemöte
25 februari 2019

Tid och plats: 25 februari 2019, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

Albin Söderqvist
Oskar Vigren

Anders Westerström

Sammanfattning

Utvärdering av aktivitet p̊a Krokfest. Genomg̊ang och planering av kommande aktivi-
teter: sociala tekonologier, presentation p̊a Schillerska gymnasiet, I love libre GBG 2019,
Document Freedom Day, Första maj, Årsmöte, Krokfestivalen, och fritt LAN. Presenta-
tion av en förfr̊agan.

1 Mötet öppnades.

2 Övrig mötesformalia

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

(b) Dagordningen fastställdes enligt förslag.

3 Rapporter

(a) Ekonomisk rapport. Det har inkommit tv̊a betalningar och vi förväntar oss enligt
tidigare mönster fler i samband med årsmötet och efter p̊aminnelser.

(b) Systemrapport. Det har inte hänt mycket. Vid uppgradering av Nextcloud kom en
ny version av LibreOffice Online. Det blev d̊a problem med gemensamredigering
via länk. Leif-Jöran fixade det manuellt i väntan p̊a en officiell lösning.

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Tidigare aktiviteter. Gustav höll en presentation om Facebook, Google, Github
m.m. p̊a Krokfest. Fr̊an Friposts styrelse deltog även Anders. Ett tjugotal lyssnade.
Många tyckte att det var bra, men Anders tror att det blev lite för sv̊art. De flesta
först̊ar mycket mindre än vad vi tror.

(b) Sociala tekonologier, Spr̊akbanken kl. 18-21. Gustav är organisatör.

(c) Presentation av Fripost p̊a Schillerska gymnasiet. 13 mars kl. 15. Stian har tackat
ja.

(d) I love libre GBG 2019, Kellys, Andra l̊anggatan, 16 mars kl. 14.00 till 18.00. Fritt
inträde. Möjlighet att h̊alla p̊a med givare, motorer m.m.

(e) Document Freedom Day. LibreOffice Online. Albin har f̊att svar fr̊an Mölndals
stadsbiotek att det m̊aste tas med programansvarig. Han ska fr̊aga om vi kan
göra det som ett samarrangemang och utbildningstillfälle. Plan B är att vara p̊a
Spr̊akbanken.

(f) Första maj. Flygbladsutdelning. Vi kan d̊a göra reklam för årsmötet.
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(g) Årsmöte.

(h) Krokfestivalen, Sista helgen i juli.

(i) Fritt LAN. Anders tog upp förslaget att vi ska organisera en aktivitetsdag med
fria datorspel. Mötet beslutar att det inte är n̊agot som bör göras i Friposts regi
utan ev. Inbyggd frihet, men att vi eventuellt kan sprida info.

5 Styrelsens arbetsträffar

• Under föreg̊aende arbetsträff gjordes ett utskick ang. sociala teknologier-mötet.

• Till nästa arbetsträff: förbered kommande aktiviteter och skapa en gemensam ka-
lender för Fripostaktiviteter och högtider. Anders är ansvarig

6 Informationsspridning

(a) Uppföljning. P̊aminnelse om aktiviteten p̊a fredag: be Gustav skicka en p̊aminnelse.

(b) Åtgärder. Utskick om I love libre. Albin förbereder utskick inför Dokumentfrihets-
dagen den 27 mars.

7 Tidigare mötesprotokoll bordlades.

8 Systemets att göra-listor bordlades.

9 Övriga fr̊agor. Syndikalistiskt forum har kontaktat oss per e-post och bett oss h̊alla en
presentation av organisationen Fripost och vad demokratisk e-post innebär. Albin ska
svara dem att vi är intresserade av att komma och om det skulle kunna fungera vecka
12, antingen kvällstid under veckan eller p̊a helgen. Stian kan h̊alla ett likadant föredrag
som p̊a Schillerska (se ovan).

10 Nästa möte sker m̊an 25 mars kl 18 p̊a Spr̊akbanken.

11 Mötet avslutades.

Albin Söderqvist, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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