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Protokoll, styrelsemöte
25 mars 2019

Tid och plats: 25 mars 2019, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

Oskar Vigren
Anders Westerström

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 enligt förslag med ny punkt 5 om förfr̊agan om organi-
sationsmedlemskap och Lagring för delnings.

3 Rapporter

(a) Ekonomi. Sedan förra mötet har inkommit 20 betalningar, varav n̊agra nya och
1 per PayPal. Bra februari men väntat dropp i mars. Avstämt till 28 januari, s̊a
ytterligare avstämning behövs. Det är dags för första p̊aminnelseomg̊ang.

(b) Systemet.

• Anisble-moduler uppdaterade till Python 3: fetch cmd, mysql user2, openldap,
postmap, postmulti.

• Ansluting med smtp genom tcp p̊a port 465 är öppnad för implicit tls (Trans-
port Layer Secuity). Fördelarna är att anslutningen (a) blir mer effektiv och
snabb med färre kommandon och (b) inte läcker n̊agon klartext. Många e-
postklienter har stöd för automatisk konfigurering. Förändringen kunde ge-
nomföras sedan en nylig uppdatering av standard (rfc 8314 avsn. 3.3).

(c) Inga övriga rapporter.

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Utvärdering

• Aktivitetsdag om sociala teknologier, 1 mars. Vi sammanstr̊alade 11 personer
för att diskutera social teknologier. De vanligast förekommande fria sociala
teknologierna presenterades. Fr̊agor besvarades. Efter att kläckt idéer, gjorde
vi en intresseundersökning:

Chatt stort intresse (11/11)
Mikroblogg milt intresse (3/11)
Annat:

Forum milt intresse (4/11)
Kalenderhändelser/evenemang stort intresse (9/11)
Fotoalbum milt intresse (4/11)

Vidare
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◦ Vi testade inget – bara diskussion.

◦ Träffen är tänkt som inledning p̊a en serie sammankomster. En deltagare
efterfr̊agade nästa träff. Bäst vore om den ville vara med och arrangera en
s̊adan.

◦ Styrelsen efterlyser status fr̊an undersökningsgruppen för Matrix.

◦ Anders förelog att göra omröstning om ovanst̊aende i Nextcloud

◦ Stian ska p̊aminna p̊a utskickslistan att det finns en diskussionslista för
medlemmar. Det skulle ocks̊a vara idé att utöka välkommstinformationen
med information om e-postlistorna.

• Information p̊a Schillerska 13 mars. Stian, informerade i en skolklass p̊a Schil-
lerska om Friposts hjärtefr̊agor. 30 närvarade. Ocks̊a IT-ansvarig p̊a skolan
kom, intresserad av vad de kan göra. Eleverna var i mycket ovetandes om
problematiken, men hade m̊anga bra fr̊agor.

• I love libre och World Arduino day 16 mars. Fripost presenterade p̊a minifesti-
valen I love libre p̊a Kellys annordnat av Oscillator och Friprogramvarusyndi-
katet (fps). Ca 30 deltagare. Lyckat att vara p̊a mer offentlig plats. Dock f̊ar
vi se det problematiska i försäljningen av alkohol. Festivalen kommer upprepas
i maj.

• Cybiosis, studiekrets med Nordiskt sommaruniversitet, vintersymposium 21–
24 mars, Nida Art Colony, Lettland. Gustav, Olof och Eric Deibel närvarade.
Fripost presenterades i form av en jämförelse med issi (Open Suorce Seed
Initiative). Jämförelsen fokuserar p̊a tolkningen av frihet mellan de olika ini-
tiativen, vilket är en aktuell forskningsidé hos Eric tillsammans med Gustav.

(b) Planering

• Ons 27 mar, Gemensamredigering p̊a Dokumentfrihetsdagen. Möndals bibli-
otek har börjat ta hyra för rum. Albin och Leif-Jöran planerade senaste ar-
betsmötet. Beslut att falla tillbaka p̊a reservplanen att bjuda in p̊a Spr̊akban-
ken. Gustav ska göra utskick.

• Ons 1 maj, Flygbladsutdelning p̊a Första maj. Ingen planering krävs ännu

• Sön 5 maj, Årsmote. Ingen planering ännu.

5 Förfr̊agan fr̊an medlem ang̊aende föreningsmedlemskap i Fripost. Fr̊agorna gäller Fri-
post Lagring för delning för tv̊a föreningar med sinsemellan olika behov (a) en politisk
organisation och (b) en kulturgrupp. Behoven är (i) e-postlistor, (ii) gemensam lagring
av mötesprotokoll, kassabok, medlemsregister, och material. Fr̊agorna

(a) Vad skall en förening tänka p̊a kring gdprom denna använder Friposts funktioner
som föreningsmedlem?

(b) Kan man f̊a anpassad lagringsstorlek mot högre avgift?

Det senare är en p̊ag̊aende diskussion sedan länge. Stian och Gustav ålades göra en
utredninginför årsmötet och lägga fram ett förslag till formulering. De ska ta med dis-
kussionerna fr̊an 28 januari.

6 Styrelsens arbetsträffar
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• Mån 18 mars. Albin och Leif-Jöran träffades för att förbereda dokumentfrihetsda-
gen. Överenskommelse om utskick träffades men det gjordes inte. Det hade inte
glömts bort (LJO). Fr̊aga huruvida Fripost bör ha projektledning väcktes (GE).
Inga beslut.

• Mån 8 april. Inget särskilt planerades. Notera sammanfallandet med foss North.

7 Informationsspridning

• Utskick om dokumentfrihetsdagen 27 mars (GE)

• P̊aminnelse om medlemsavgift (GE)

• Gör enkät i Lagring för delning om intressen gällande sociala teknologier (AW)

• Informera om e-postlistor p̊a utskickslistan (SRE)

• utöka välkommstinformationen med information om e-postlistorna (GE)

8 Föreg̊aende mötesprotokoll. Protokoll saknas fr̊an 28 nov 2018 samt 25 feb 2019. Alibn
var mötessekreterare. Mötesprotokollet fr̊an 28 jan gicks igenom.

9 Genomg̊ang av systemens att- göralistor bordlades.

10 Övriga fr̊agor

(a) Fripost och studieförbund. Fr̊agan väckt av AW. Fripost har samarbetat med stu-
dieförbund i.o.m. t.ex. omställningsrörelsens konferenser. Inga studiecirklar finns
registrerade. Finansiellt stöd har risker: (a) beroendeställning, (b) merarbete, och
(c) motkrav.

Att komma med i förbundens nyhetsbrev kan skapa räckvidd med syfte att n̊a fler.
Nätverksmöjlighet. Fripost behöver prioritera kanalerna.

Förslag (LJO). Initiera en utbildning för föreningskassörer i bokföring med Fribok
i samarbete mellan Fripost och Studiefrämjandet.

(b) GE föresl̊ar att wikisidan om aktivitetsdagar ska hantera som ikiwikiblogg. Bifölls.

11 Nästa möte sker 15 april kl 18.00–19.30 p̊a Spr̊akbanken

12 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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