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Protokoll, styrelsemöte
25 november 2019

Tid och plats: 25 november 2019, Spr̊akbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin
Lola Möller

Leif-Jöran Olsson
Albin Söderqvist
Stian Rødven Eide

Sammanfattning

Utvärdering av flera aktivitets under hösten och planering för julfest. Mycket mer.

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 justering för diskussion av bankkon-
ton, julfest, biblioteket, kampanjen “Save .org”, omprövning av utredningar.

3 Rapporter

(a) Ekonomi. Fem betalningar sedan senaste mötet

(b) Systemet

• Debian 10.2 Buster är släppt

• Alla maskiner nu p̊a Debian 9 Stretch

• Roundcube 1.4 uppladdad till Debian experimental: responsiv formgivning,
vilket är bättre för mobiltelefoner, och fina teman.

• Alvarlig s̊arbarhet i php och därför Nginx

• Friposts Nextcloud nu p̊a version 15.13. Nextcloud 17 kräver php 7.

(c) Övriga rapporter

• Utredningen om Lagring för delning vill byta namn. Mötet uppl̊ater åt ge och
ljo att byta.

• Förslag till ccc (Chaos Communication Congress) 36c3 refuserat

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Migrera fr̊an Google, Söndag 3 nov, Falken. En deltagare utöver Fripostmedlem-
mar. Blev ocks̊a övning i att “argumentera för Fripost” i energifr̊agan: (a) Fripost
använder energieffektiva hallar och (b) att mestadels av energi p̊a Internet syf-
tar till reklam eller kör proprietära skript vilket Fripost inte berörs av. Vidare
föreslogs att Fripost kan annordna n̊agot i t.ex. Falkenberg. Instruktionerna p̊a
wikin för migration reviderades igen.

(b) Exodus, 8 nov, Falken. Inom ramen för Framtidsveckan bjöd Fripost in till en
kritisk diskussion om Facebook. En person utöver panelen deltog. sre spelade in.
Panelen blev positiv. Ev. Skriva till Ola Söderholm för att föresl̊a pod (ge).
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(c) Julfest, 7 dec, hos as. Upplägg, mat, samkväm och ömsesidig teknisk hjälp under
avslappnade former. Ingen filmvisning.

(d) Biblioteket vill lägga agenda för v̊aren. Begär aktivitet 22 januari.

5 Styrelsens arbetsträffar

• Extra träff 18 nov.

6 Informationsspridning

(a) Notera att en person under framtidsveckan kom tack vare affisch.

7 Mötesprotokollet fr̊an 18 oktober gicks igenom.

8 Genomg̊ang av systemens att-göralistor bordlades.

9 Övriga fr̊agor

• Kampanjen “Save .org”. Fripost kan delta.

• Huruvida Fripost ska vara egen betalningsmottagare togs upp (sre). Styrelsen kan
fatta beslutet. ljo ålades undersöka om konto kan överl̊atas. Utöver det bordades
fr̊agan.

10 Nästa möte sker 20 januari kl 18 p̊a Spr̊akbanken

11 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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