
FRIPOST föreningen för fri e-post 5 maj 2019

Protokoll, Årsmöte
5 maj 2019

Tid och plats: 5 maj 2019, Språkbanken, Göteborg

Deltagare: Ludvig Blomkvist
Grégoire Détrez
Gustav Eek
Anna Helmrot
Christina Morberg

Guilhem Moulin
Leif-Jöran Olsson
Mikael Odhage
Eliot Roxbergh
Stian Rødven Eide

Andreas Skyman
Albin Söderqvist
Lana Söderqvist
Oskar Vigren

Christina anlände till § 8. Albin och Lana avvek efter § 9.

Mötet inleddes kl 14 efter inledande fika och pågick till ca kl 17 med 15’ paus efter §6.

1 Mötet öppnades. Deltagarna presenterades.

2 Övrig mötesformalia

(a) Stian Rødven Eide valdes till mötesordförande, Gustav Eek till sekreterare, och
Ludvig Blomkvist till justeringsperson och tillika rösträknare.

(b) Den föreslagna dagordningen godkändes.
(c) Mötets fanns behörigen utlyst och beslutsmässigt.
(d) Undantaget Lana fanns alla närvarande ha rösträtt.

3 Oskar föredrog verksamhetsberättelsen i dess befintliga form. Leif-Jöran kompletterade
med muntlig redogörelse för Nextcloud appar. Berättelsen justerades på vissa punkter:
(a) formulering gällande transparensarbetet justerades, (b) verksamhetslistan komplet-
terad med att en dataskyddspolicy antagits, (c) tryckfelskorrigeringar. Den justerade
rapporten finns som Bilaga A.

4 Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Leif-Jöran. Berättelsen är bifogad som Bila-
ga B.

Det egna kapitalet har ökat. Tillgängligt är ∼ 74 000 sek. Det tack vare ett positivt
resultat: ∼15 000 sek vilket överskred budget. Intäkterna var ∼47 000 sek, fördubbling
sedan 2016, och kostnaderna ∼ 33 000 sek. Vi noterar premiär på kostnad för yttre
aktivitet (vilken dock efterskänktes).

Undvik i möjligaste mån PayPal. Hur föreningen prioriterar att ta emot betalningar
kan åskådliggöras bättre.

5 Föreningens lekmanarevisor för 2018, Andreas Skyman, föredrog revisorns berättelse.
Andreas rekommenderar mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. Berättelsen finns bifogad
som Bilaga C.

Revisorn är nöjd med aktivitetsnivån. Han kommenterade angående föreningens trans-
parens- och insynsmål, och föreslår att styrelsen sätter upp delmål för arbetet med detta
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under året. Han föreslog även att styrelsens mötesdagordning ses över. Punkter som sys-
tematiskt bordläggs (bl.a. systemets att-göra listor) borde tas bort från dagordningen.
Mötet tackade revisorn för arbetet.

6 Styrelsen gavs enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Styrelsen deltog inte i
omröstningen.

7 Nyval för år 2019

(a) Stian Rødven Eide valdes åter till föreningens ordförande.
(b) Till föreningens styrelse valdes

• Gustav Eek
• Christina Morberg
• Lola Möller
• Leif-Jöran Olsson
• Stian Rødven Eide

• Eliot Roxbergh

• Albin Söderqvist

• Oskar Vigren

• Anders Westerström

(c) Andreas Skyman utsågs åter till föreningens lekmanarevisor.
(d) Mötet beslutade ge styrelsen ansvar för att utse valberedning.

Gustav hade agerat valberedning. Hela sittande styrelsen från 2018 valdes åter. Sittande
ansågs vara nominerade implicit. Christina valdes som ny styrelseledamot.

I fjol motiverades en utökning av styrelsen mot bakgrund av aktivitetsläget. Primärt
har det varit styrelsen som stått för arrangemangen varför det historiskt syntes finnas
möjlighet till mer verkstad genom att utöka den. Den motiveringen gäller fortfarande.
Valberedningen hoppas att en del aktivitet under året kan ske inom ramen för kom-
mittéer. Det faktiska styrelsearbetet skulle då renodlas vilket motiverar återgång till en
mindre styrelse nästa år.

Vidare, precis som förra året, konstaterade mötet också behovet av en valberedning för
att föreningen ska kunna uppnå kvalitetsmålen vad gäller jämställdhet. Den bör inte
enbart bestå av styrelseledamöter.

8 Budget

(a) Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 200 sek, vilket är oförändrat. Frågan gav
upphov till diskussion, vilken parkerades till § 9b.

(b) Budgeten fastställdes enligt nedanstående.

Intäkter Utgifter

Medlemsavg. 30 000 (150 × 200)
Övrigt 10 000

40 000 sek

Infrastruktur 45 000
Yttre aktivitet 10 000
Medlemsaktivitet 1 000
Administration 200
Övrigt 0

56 200 sek
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Budgeten innebär en höjning av medlemsintäkter (5 000 sek) samt av infrastruk-
turutgifter (10 000 sek) jämfört med föregående års. Motiveringen är utfallet i
resultat 2018 samt det växande medlemsantalet.

Ett budgetförslag presenterades (det antagna).

9 Flera motioner hade inkommit.

(a) Albin föredrog sitt förslag till stadgeändring, som skulle möjliggöra för årsmötet
att också kunna fatta beslut om avgiften för efterföljande år. Detaljer återfinns i
Bilaga D.1.

Motionen bifölls enhälligt.
(b) Albin föredrog sitt förslag till höjning av medlemsavgiften för år 2020 till 300 sek.

Motionen finns i Bilaga D.2.

Förslaget resulterade i diskussion. Tröskeln blir för hög, eftersom de flesta medlem-
marna inte är aktiva i systemen (Guilhem). Risk finns att medlemmarna använder
Fripost som leverantör, snarare än som demokratitjänst, vilket leder till högre krav
på tjänsten. I stället bör föreningen växa (Guilhem). Vi bör gå runt på avgiften
(Eliot). Det går inte: volontärt arbete och dolda bidrag maskerar kostnaderna (Gus-
tav). Förslaget hjälper motverka osolidariskt deltagande (Albin). Förslaget saknar
riskutredning (Andreas).

Guilhem påpekade (inget föreslaget) att föreningen kan gå ut med donationsbegä-
ran. Sådan bör i så fall vara kopplat till ett givet investeringsbehov (Andreas).

Christna lämnade motförslag om kompromiss: höjning till 250 sek. Albin och
Christina jämkade förslagen till det senare.

Motförslaget bifölls med 7 röster för och 4 emot (2 avstod).
(c) Utökat lagringsutrymme. Stian föredrog utredningens (Stian och Gustav) rapport

om utökad lagring. Utredningen hade kommit fram till två motstående förslag.
Gustav pläderade för sitt förslag och Stian för sitt. Förslagen finns som Bilaga D.3

Diskussionen var utförlig. Fripost har redan tariffer i.o.m. faktureringsmöjligheten
(Leif-Jöran). Fakturering är inte infrastruktur (Gustav). Lagring är inte infrastruk-
tur (Leif-Jöran). Vad som utgör kostnader kunde förtydligas så att man kan betala
för vad man får (Mikael). Ingen betalar för vad de får (Gustav). Om vi pratar om
kostnader bör de vara explicit redovisade (Andreas). Tekniska lösningar ska vara
gemensamma, dvs. tredjepartslösningar ska inte blandas in (Leif-Jöran).

Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om utökad
lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen så som presenterad.

Mötet beslutade att Friprogramvarusyndikatet (fps) ska få sälja “Fripost pluslag-
ring”. Utfallet var 4 röster för och 2 emot. 6 avstod, Leif-Jöran och Anna uttryck-
ligen så.

Provomröstning gällande det senare beslutet visade jämt, 3 mot 3 (6 avstod).
Mötesordföranden deltog i omröstningen och nyttjade därför inte utslagsröst.
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(d) Stadgeändring av ändamålsparagrafen. Stian föredrog utredningens (Stian och
Gustav) förslag till utökning av ändamålsparagrafen. Motionen finns som Bila-
ga D.4. Motionen bifölls med stor majoritet.

Notera att stadgeförändringar träder i kraft omedelbart. Mötet beslutade betrakta pro-
tokollet omedelbart justerat m.a.p. dessa punkter.

10 Gällande Friposts verksamhet 2019. Verksamhetsplanen konstruerades med förra årets
plan som grund. Vissa punkter ströks. Planen antogs enhälligt. Den antagna planen
finns som Bilaga E.

11 Övriga frågor

• Mikael konstaterade att många är långhåriga och skäggiga vid mötet. Har Fripost
någon jämställdhetspolicy? Representationen är jämnare på aktiviteter än årsmö-
tet (Stian). Andreas (revisor) åtog sig att tydligare granska hur Fripost lever upp
till jämställdhetsmål inför nästa år.

• Gustav föreslog som amendemang till motionen och beslutet under § 9b att med-
lemsavgiften ska vara 240 sek per år. Motiveringen var att 240 är jämnt delbart
på årets månader, i andan av Albins ursprungsförslag, och fortfarande innebär en
höjning. Flera talade för förslaget. Förslaget bifölls med stor majoritet.

12 Mötet avslutades

Gustav Eek, mötessekreterare Ludvig Blomkvist, justeringsperson
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A Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen inför årsmötet 2019 behandlar verksamhetsåret 2018. Friposts sty-
relse har under 2018 arbetat i enlighet med föreningens kärnverksamhet: att under demokra-
tiska omständigheter (1) tillhandahålla medel för elektronisk kommunikation till föreningens
medlemmar samt (2) arbeta folkbildande och (3) med information till allmänheten. Detta
är föreningens tre grundpelare. Strävan efter hållbarhet och avgränsade säkra framsteg ska
genomsyra verksamheten, vilket det också gjort.

Medlemmar. Siffror över medlemskapsutvecklingen:

Medlemmar Förväntat Nya
jan apr jan apr apr

2018 136 142 169 169 30
2017 124 129 142 144 23
2016 116 119 142 143 23
2015 110 113 130 131 32
2014 98 98 110 110 25
2013 82 82 95 95 31
2012 65 65 92 92 31
2011 63 63 63 63 23
2019 . . . . .

I tabellen motsvarar Medlemmar medlemsantalet, Förväntat det förväntade antalet medlem-
mar om alla medlemmar året innan förnyat sitt medlemskap, och Nya antalet nytillkomna.
Skillnaden mellan angivelsen jan resp. apr kommer av att det är möjligt att erlägga avgift
också för tidigare år och motsvarar de som erlagt extra avgifter mellan januari och april detta
år.

Styrelsen. Styrelsen har under perioden bestått av: Stian Rødven Eide (ordförande), Gus-
tav Eek (sekreterare), Leif-Jöran Olsson (kassör), Lola Möller (ledamot), Eliot Roxbergh
(ledamot), Albin Söderqvist (ledamot), Oskar Vigren (ledamot) och Anders Westerström (le-
damot).

Sammanträden. Föreningens årsmöte var 6 maj 2018. Styrelsen har haft beslutsmässiga
möten vid följande sju tillfällen.

• Den 22 januari, Språkbanken

• Den 26 mars, Språkbanken

• Den 23 april, Resturang Meza

• Den 28 maj, Språkbanken. Konstitue-

rande möte.

• Den 27 augusti, Språkbanken

• Den 22 oktober, Språkbanken

• Den 26 november, Språkbanken

Utöver möten har styrelsen också haft ett tiotal träffar som inte syftar till beslutsfattande,
utan snarare till att utföra det löpande styrelsearbetet. Dessa är schemalagda andra måndagen
varje månad. Mötesschemat redovisas i kalendariet och medlemmar är välkomna att närvara
vid träffar och möten.

fripost.org 5 utskr. 23 november 2020

fripost.org


FRIPOST föreningen för fri e-post 5 maj 2019

Aktiviteter. Fripost har anordnat flera aktiviteter under året, med syfte att involvera med-
lemmarna och sprida information

• Lör 7 april, Släppfest Nextcloud

• Tis 1 maj, Flygbladsutdelning Första maj

• Helgen 5–6 maj, Årsmöte och verkstad

• Lör 15 sep, Migrera från Google-verkstad

• Lör 8 dec, Friposts julfest

Detaljerad information om aktiviteterna finns på Friposts wiki.

Åtgärder, beslut och förändringar. Friposts dataskyddspolicy antogs.

Teknik. Här följer ett urval av tekniska steg. Parenteser anger vid vilket styrelsemöte de
rapporterades.

• Alla servrar har uppdaterats till Debian 9 (2018-01-22, 2018-03-26, 2019-01-28)

• Minne och cpu har utökats för vissa maskiner. (2019-01-28)

• Gregoire och Guilhem har återupptagit arbetet med administationspanelen för använ-
dare. (2018-10-22)

• Fripost Lagring för delning (flfd)

◦ En ny vps-värd är igång för fps:s moln-lösning. (2018-03-26, 2018-04-23)
◦ Lagring för delning är uppgraderad till Nextcloud 15. (2019-01-28)
◦ Moduler installerade (2018-05-28)

• E-post-åtgärder

◦ En tillfällig lösning implementerades för Yahoo-användare gällande autentisiering-
protokollet dmarc (Domain-based Message Authentication, Reporting and Con-
formance) för Friposts e-postlistor. (2018-10-22)

◦ En serie åtgärder vidtogs för att förhindra skräppost riktad mot Fripost-användare,
bland annat spf-filtrering. (2018-04-23)

◦ Roundcube uppgraderades till version 1.2.3. (2018-04-23)

• Viss nedtid har rapporterats under året.

◦ Viss nätverksproblematik mellan dfri och uppströms orsakade visst servicefrån-
fälle. (2018-10-22)

◦ Adressböckerna var tillfälligt borta i Roundcube. Bakgrunden var planerat under-
håll i dfri:s datacenter (2019-01-28)

Transparens och ickemonetära bidrag. Ingen nya resultat inom området.
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Energianvändning. Effektiviteten står oförändrad, men då fler likvärda maskiner tagits i
drift så har den totala åtgången gått upp.

Friprogramvarusyndikatet. Den mest signifikanta förändringen är att redundant kapacitet
för nätverk har lagts till. Även arbete för lagringsredundans har påbörjats, men ej avslutats.

Kampanjer och information. Flygbladsutdelning skedde traditionsenligt Första maj.

Samverkan. Migrera från Google-verkstaden skedde tillsammans med sammanslutningen
Inbyggd Frihet Göteborg, ett nätverk som verkar för fri och säker inbyggd programvara (fir-
mware).

Jämfört med verksamhetsplanen för 2018. Fripost bjöd in till aktivitetsdag före årsmötet
2018 för att förbereda en verksamhetsplan för året. I relation till den antagna planen:

• Administrationspanelen för användarkontot: Som kan läsas under teknikdelen har ar-
betet med administrationspanelen för användarkonto återupptagits.

• Chatt-lösningar: Matrix, xmpp: Frågan är under utredning. En fokusgrupp, bestående
av Eliot, har tillsats.

• Nextcloud-appar: Nextcloud-apparna Group folders, Polls, Tasks, Bookmarks, Calendar,
Contacts, Rich Doucments (lool) och Deck har installerats.

• Verkstäder: Som kan läsas under aktivitetsdelen har en migrera-från-Google-verkstad
anordnats.

• Skriva artiklar: Ingen aktivitet inom området.

• Utvärdera och utreda medlemskapsformerna: Årsmötetsbeslutet har i praktiken inte
implementerats i och med att informationen inte har spritts på hemsidan.

Friposts Styrelse, Göteborg, maj 2019
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B Ekonomisk rapport

Resultat- och balansrapport för Fripost, föreningen för 
demokratisk e-post (802457-9099)

2018-01-01--2018-12-31

Balans 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Fordringar         0          0 0
Medlemmar         0          0 0

Bank 43 309,96    60 822,46     67 955,46
paypal   9 376,80         948,75      2 414,51
swish      1 075,87      6 435,37

Eget kapital (- = tillgång) -51 886,76    -61 847,08   -74 045,34

Skulder   
Medlemmar       800      1 000      2 800* (2019)

Resultat Budget   2016    2017     2018

Intäkter:
Medlemsavgifter           25 000 20 102 31 700   33 000

– varav –2017     1 100   5 100     1 000
– varav 2019–      800   1 000     2 800

- varav föreningar      600   2 400     2 600
 

Övrigt                   10 000   3 450   9 844,87   14 408,57
- varav donationer i pengar          2 200   8 939,87   12 745,57

Totalt           35 000             23 352 40 469   47 408,57

Kostnader:
Infrastruktur 35 000 12 800 18 768   31 368
Medlemsaktivitet     1 000          0      421        962
Yttre aktivitet             10 000          0          0            0*(eftersk)
Administration                  200                  155,15        61,75        171,56
- varav paypal      100,65        51,25        131,06 (6,7%)
Övrigt          0          0   2 766            0

Totalt 46 200             12 955,15 22 016,75   32 501,56

Resultat            -11 200            10 746,85 18 461,25   14 707,01
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C Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Fripost, föreningen för fri e-post för
verksamhetsåret 2018

Undertecknad revisor, ombedd att revidiera föreningens räkenskaper
och verksamhet för verksamhetsåret 2018 får efter fullgjort uppdrag
lämna följande utlåtande:

Resultaträkningens uppgifter har granskats. Alla intäkter och kostna-
der är styrkta med specifikationer eller kvittenser. Plusgirots, PayPals
och Swish-kontots in- och utgående behållning har kontrollerats utan
anledning till anmärkning.

Föreningens verksamhet har granskats. Aktiviteter och utskick har sy-
nats och har funnits vara i god ordning och i överensstämmelse med
föreningens stadgar. Det noteras att föreningen har haft ett mycket ak-
tivt år, med många lyckade utåtriktade arrangemang.

Styrelsens verksamhet har granskats. Tyvärr noteras här, att styrelsens
arbete fortfarande inte lever upp till föreningens högt ställda mål om
transparens och tillgänglighet. Protokoll saknas fortfarande på hemsi-
dan för flertalet möten från 2015 och framåt och för 2018 saknas även
datum för möten efter årsmötet.1 Jag har tagit del av de flesta av proto-
kollen i ojusterat skick, men erfar att då de inte renskrivits och justerats
i tid har de inte tillgängliggjorts i skälig tid.

Det är ett större demokratiproblem, i mitt tycke, att protkoll aldrig
tillgängliggörs, än att ofullständiga eller ojusterade protokoll publice-
ras. För att komma till rätta med detta är ett förslag att sänka ribban för
protokollens renskrivande, dels vad gäller fullständigheten (detta gäller
särskilt äldre protokoll), dels vad gäller teknikval. Kanske skulle ett an-
nat layoutspråk än LATEX, eller föreningens plattform Lagring för delning,
underlätta för fler i styrelsen att ta sig an att renskriva. Det skall dock
understrykas, att problemet inte i första hand är tekniskt, utan att det
som behövs är en uppriktig vilja och ansats att leva upp till insynsmålen
– alternativet, som jag ser det, är att omformulera dessa till mål som är
mer uppnåeliga.

Fastän föreningens aktivitet måste sägas vara det huvudsakliga, vill jag
skicka en uppmaing till kommande styrelse att jobba med framförallt
tillgängliggörandet av det löpande arbetet, men även av de äldre pro-
tokoll som saknas. Jag föreslår att den inkommande styrelsen sätter

1Se https://wiki.fripost.org/moten/
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upp konktreta, mätbara och uppnåeliga mål för detta för det komman-
de året och regelbundet följer upp dessa, lämpligen under punkten för
genomgång av föregående mötesprotokoll.

Angående uppföljning noterar jag två saker som återkommande i prot-
kollen:

• Punkten om genomgång av föregående protokoll bordlägges ofta.
Det senare riskerar att bli ett strukturellt problem, då varje upp-
skjuten genomgång av tidigare beslut ökar punktens arbetsbörda
tills den riskerar att bli helt ohanterlig, med följden att tidigare be-
slut aldrig följs upp. Ett enkelt sätt att råda bot på detta är att
flytta punkten till tidigare på dagordningen, men den uppenbara
risken då är att mötet istället inte hinner komma framåt. Jag har
inte noterat några allvarliga brister i uppföljningen under verksam-
hetsåret, men vill ändå göra kommande styrelse uppmärksam på
denna fara och uppmana dem att arbeta in rutiner för uppföljning
i det löpande arbetet.

• Punkten om genomgång av systemens att-göra-lista bordlägges kon-
sekvent. För uppföljningens skulle hade det varit bra om det åtmin-
stone noterades i protokollet hur många punkter som finns på lis-
tan vid varje tillfälle då den bordlägges, men framförallt ifrågasätter
jag om en punkt, som synbarligen kan bordläggas varje möte ut-
an att det inverkar menligt på verksamheten, verkligen är en fråga
som bör ägas av styrelsen. Kanske kan ansvaret för denna punkt
överlåtas helt åt administratörerna?

Sammanfattningsvis är det revisorns förslag att årsmötet beviljar sty-
relsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Göteborg den 5 maj 2019

Andreas Skyman, lekmannarevisor
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D Propositioner och motioner

D.1 Motion om stadgeändring gällande beslut om medlems avgift

Att ändra stadgarna § 2.5 från

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Om årsmötet så beslutar kan uppgiften
delegeras till styrelsen.

till

Medlemsavgiften, för innevarande eller nästkommande år, fastställs av årsmötet.
Om årsmötet så beslutar kan uppgiften delegeras till styrelsen.

Albin Söderqvist

Göteborg den 4 maj 2019

D.2 Motion om höjd medlemsavgift för 2020: 300 kr

Föreningens intäkter utgörs av medlemsavgifter plus donationer. Medlemsavgiften har varit
oförändrad sedan 2012 – 200 kr per år – och det förväntade beloppet för medlemskap samt
donation 500 kr. Cirka 20 procent av medlemmarna donerar.

Sedan dess har det gjorts betydande infrastrukturinvesteringar, bl.a. för att tillhandahålla
tjänsten Lagring för delning, och det finns en önskan bland medlemmar om ytterligare tjäns-
ter, t.ex. snabbmeddelanden. Därutöver har kravet på fysisk kontroll över hårdvara, inklusive
fysisk access, tillsammans med arbetet med transparens i icke-monetära donationer visat att
kostnaderna har varit större än vad som tidigare redovisats.

Det är min uppfattning att donationer av arbetstid och pengar efter förmåga är en naturlig
del av Friposts verksamhet, men att det det ska finnas ett lägstabelopp. 200 kr år 2012 är
enligt scb 189 kr i dagens penningvärde. Samtidigt har median- inkomsterna stigit med ca
15 procent. Jag föreslår en höjning av medlemsavgiften till 300 kr per år. Den procentuella
höjningen är stor, men enligt mig inte några stora pengar med tanke på vad vi får för dem.
Leverantörer av motsvarande lösningar som respekterar användarens integritet, kostar mer
än 10 gånger så mycket.

En avgift på 300 kr skulle motsvara 25 kr per månad.

Albin Söderqvist
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Göteborg den 4 maj 2019

D.3 Utökad lagring i Lagring för delning

Under våren har Fripost styrelse undersökt möjligheterna att erbjuda diversifierade lag-
ringsvolymer på Fripost Lagring för delning. Styrelseledamöterna Gustav och Stian tog sig
an att utreda frågan.

Hela utredningen finns på Fripost wiki:
<https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>

Utredningen var något delad vad gäller motioner och presenterar två förslag baserade på det
i utredningen nämnda Tredjepartsförslaget.

D.3.1 Stian föreslår följande:

Fripost öppnar för att både föreningens leverantör och andra aktörer kan erbjuda
utökat utrymme till Fripost Lagring för delning. För anslutning av externa in-
stanser av Nextcloud till Fripost krävs dock autentisering och åtkomsthantering.

Detta innebär att Friposts leverantör direkt kan erbjuda utökat lagringutryme i enlighet med
de förfrågningar som kommit in till föreningen. Vidare krävs det en teknisk utredning för att
ta reda på om och hur externa leverantörer och medlemmar själva kan ansluta egna/andra
Nextcloud-instanser och/eller utrymme till Fripost Lagring för delning på ett säkert och
tillförigtligt sätt. Detta måste vidare kunna implementeras i enlighet med § 7 av stadgarna.
Årsmötet måste i så fall ålägga styrelsen och föreningens administratörer att genomföra en
sådan utredning. Vi inser att detta kan ta lång tid, men anser att en rapport innan år mötet
2020 bör kunna förväntas.

D.3.2 Gustav föreslår följande

Medlemmar ges möjlighet till extra utrymme inom ramen för solidaritetsprinci-
pen. Fripost öppnar också för att andra aktörer (tredjeparts) kan erbjuda utökat
utrymme till Fripost Lagring för delning. För anslutning av externa instanser av
Nextcloud till Fripost krävs dock autentisering och åtkomsthantering.

Detta innebär att Friposts leverantör inte direkt kan erbjuda utökat lagringutryme i enlighet
med de förfrågningar som kommit in till föreningen, utan får invänta en teknisk utredning
(inklusive pilot) för att ta reda på om och hur externa leverantörer och medlemmar själva kan
ansluta egna/andra Nextcloud-instanser och/eller utrymme till Fripost Lagring för delning
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på ett säkert och tillförigtligt sätt. Detta måste vidare kunna implementeras i enlighet med
§ 7 av stadgarna.

Gällande utökat utrymme enligt solidaritetsprincipen kommer det an på styrelsen att anta
policy och bedöma enskilda fall.

Gustav Eek och Stian Rødven Eide

D.4 Stadgeändringar

Vidare föreslår utredningen en ändring av stadgarna § 1 från:

1.1 Fripost är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på
internet.

till

1.1 Fripost är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på
Internet för sina medlemmar.

1.2 Fripost ska även erbjuda andra fria Internettjänster för sina medlemmar, så
länge detta inte går ut över § 1.1

Där § 1.2 blir § 1.3, § 1.3 blir § 1.4 och § 1.4 blir § 1.5

Gustav Eek och Stian Rødven Eide
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E Verksamhetsplan 2019

Föreningens kärnverksamhet ska utgöras av en hållbar verksamhetsnivå inom föreningens tre
verksamhetsområden – teknik, folkbildning, och opinionsbildning. I hållbarhet ingår även att
stärka den interna demokratin. Till löpande aktiviteter läggs ett begränsat antal fokusområ-
den för året.

Förslag på fokusområden

• Administrationspanelen för användarkontot

• Chatt-lösningar: Matrix, xmpp

• Nextcloud-appar

• Verkstäder

• Skriva artiklar

fripost.org 14 utskr. 23 november 2020

fripost.org

	Verksamhetsberättelse
	Ekonomisk rapport
	Revisionsberättelse
	Propositioner och motioner
	Motion om stadgeändring gällande beslut om medlems avgift
	Motion om höjd medlemsavgift för 2020: 300 kr
	Utökad lagring i Lagring för delning
	Stian föreslår följande:
	Gustav föreslår följande

	Stadgeändringar

	Verksamhetsplan 2019

