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Protokoll, styrelsemöte
28 okt 2019

Tid och plats: 28 okt 2019, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin

Lola Möller
Leif-Jöran Olsson

Stian Rødven Eide
Anders Westerström

Sammanfattning

Inneh̊allsrikt möte. Teknisk rapportering om nyckelhanteringsdiskussioner. och aktivi-
teter planerades för Framtidsveckan. Alla p̊ag̊aende utredningar gicks igenom.

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 extra punkt om utredningar.

3 Rapporter

(a) Ekonomi. En inbetalning sedan senaste möte.

(b) Systemet

• Nertid för vm (virtuell maskin) 21 okt 2019, 18’.

• Diskussion p̊a med medlemmar om dkim (Domain Keys Identified Mail). Inget
behöver utföras.

• Spam har skickats genom Friposts servrar. Det gäller f̊a enskilda konton och
lösenord som läckt. För att undvika gr̊alistor, ruttas Friposts utg̊aende trafik
tillfälligt andra vägar. Yahoo är ofta orimligt restriktiva.

(c) Inga övriga rapporter

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Inga aktiviteter att utvärdera.

(b) Exodus 8 nov p̊a Framtidsveckan. Inget svar fr̊an Solikyl. Inget svar fr̊an Syndika-
listiskt Forum. Kontakt med Studiefrämjandet gällande nyttjande av köket. Gör
e-postutskick.

(c) Migrera fr̊an Google 3 nov. Samma gäller för det praktiska.

5 Styrelsens arbetsträffar

• Numera varje m̊andag. Aktiviteter, utredningar, wiki.

• 23 okt, ge och gm, tekniskt om wikin.

• Fortsätta varje m̊andag? Mindre intensivt (lm, aw). Ses änd̊a utanför genom grup-
per (ljo). Bra med fönster (lm). Beslut att återg̊a till 2:a m̊an i m̊an.
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6 Utredningar. Genomg̊ang av utredningarna. Beslut att platt till niv̊aerna och ta bort
första niv̊a i “Transparens & ickemonetära bidrag”.

Volontära timmar Delt. as, ge, lm. Flera sammaträden. lm deltar numera, ov p̊a
vissa sammanträden. Fokus och syfte ändrat: tydliggör skillnaden mellan ideellt och
volontärt arbete. Konferensbidrag skickat till ccc (Chaos Communication Con-
gress). (Del av Transparens & ickemonetära bidrag)

Kostnader för driften Delt. ge, ljo. Flera sammanträden. Flera fr̊agor och inspel
till angränsande utredningar har uppkommit. (Del av Transparens & ickemonetära
bidrag)

Ekonomiska relationer & autonomi Delt. ge, ljo. Föresl̊as läggas ner. Det räcker
med ett styrelsebeslut om att Fripost ska bli egen betalningsmottagare. (Del av
Transparens & ickemonetära bidrag). Beslut att lägga ner utredningen.

Tillgänglighet till dokumentation och information . Delt. ge, ov. Många sam-
manträden. Resulterat i tekniskt arbete med wikin, vilket p̊ag̊ar. (Del av Transpa-
rens & ickemonetära bidrag)

Medlemskap Delt. ov, sre. Inga träffar.

Utökad Fripost Lagring för delning Delt. sre, ge, ljo, gm. ljo har ocks̊a un-
dersökt “External storage”, funktionalitet i Nextcloud, föresl̊ar använda den för
en pilot. Diskussion om gränsdragning mellan medlemmar och administratörer.
Beslut att ett pilotprojekt ska sättas ig̊ang med utredningens deltagare.

Chatt Delt. er, gm. Inget arbete.

Roller och kommittéer i Fripost Delt. ge, as, ov. Inget arbete

7 Informationsspridning

(a) Ingen. Uppföljning

(b) Åtgärder. Gör utskick om Framtidsveckan.

8 Föreg̊aende mötesprotokoll.

• Protokollet fr̊an 28 aug gicks igenom. Inga kommentarer.

• Protokollet fr̊an sep återst̊ar.

9 Genomg̊ang av systemens att-göralistor. Spr̊akfr̊agan kom upp. Vi noterar att alla tek-
niska åtgärder beskrivs p̊a engelska.

10 Inga övriga fr̊agor

11 Nästa möte sker 25 november kl 18 p̊a Spr̊akbanken.

12 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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