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Protokoll, styrelsemöte
24 februari 2020

Tid och plats: 24 februari 2020, Språkbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin
Lola Möller

Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide
Oskar Vigren

Sammanfattning

Omfattande möte. Rapport om många inbetalningar och ekonomiska frågor. Flera
insikter och idéer från aktiviteter som varit, Julfest, ccc, och fosdem, samt planering av
kommande inklusive årsmötet.

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.

3 Rapporter

(a) Ekonomi
• Sedan årsskiftet, c:a 60 inbetalningar. En hel del var donationer och också
ifyllda luckor

• Fråga hade kommit in om autogiro. Det är för dyrt. E-faktura är billigare.
Svara med att “lägga upp stående överföring”.

• Ang. kontoöverlåtelse. Lättare med nytt konto (ljo). Också jak-bankenhar
bangiro numera, vilket gör att vi kan välja dem: 700 kr per år. Swish är enligt
uppgift på gång.

(b) Systemet
• Uppgraderingar en hel del till Debian 10 Buster.
• Nextcloud nu på 17.04. Apparna körplats är omstrukturerad
• Viss kontrollerad nertid i samband med uppdateringar. Mestadels nattetid
• ljo accepterad som Nextcloudutveckare

(c) Övriga rapporter
• Övervakning. Statstrojaner, hemlig dataövervakning som utnyttjar svagheter
i system, är klubbat som eu-direktiv. Fripost genom ge & ljo noterade detta
i essä.1

1https://wiki.fripost.org/essays/throgh-germany/
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• Diskussion om jämförelse med att Google också samlar in information. Jfr
husrannsakan, telefonavlyssning etc. från tidigare lagar. Datorutrustning möj-
liggör ökad skala och tredje person skadas mer. Tidigare krävdes komslut,
men nu räcker polisens misstanke. Notera också att debatten i riksdagen var
obetydlig.

• Energirapport. Jfr Birger Schlaug.2

• I kampanjen “Charity transparancy” rangordnas fsf bra (sre).

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Julfesten, 7 dec, hos as. Ett dussintal medlemmar och ickemedlemmar dök upp.
Enligt plan ingen filmvisning men givande samtal, mat och dryck. Under festen dis-
kuterades Internets grundinfrastruktur, as/bgp (Autonomous System och Border
Gateway Protocol). Frågan väcktes om Fripost borde annordna en aktivitetsdag
kring det.

(b) ccc (Chaos Communication Congress), 27–29 dec, Leipzig. Tre från Fripost deltog.
Alla föreläsningar finns inspelade. Att lyfta fram:

• Jordbrukskollektiv i Italien
• David Graeber
• Om aktivism och demonstrationer i Hongkong
• Edvard Snowden per länk.
• Carbon Footprint

Kritik mot den senare tillsammans med vad som kom fram under Framtidsvecko-
arrangemangen gav inspiration till ovan nämnda energi-rapport.

(c) fosdem, 1–2 jan, Bryssel. Flera Fripostmedlemmar besökte konferensen. Viss be-
svikelse över presentation från fsfe, som var lam och gav inte svar på uppenbara
frågor. Karlishek, i samma spår, hade däremot mycket bra att säga.

(d) Organisera-er-mässa, 9 maj kl 13. Syndikalistiskt Forum bjuder in. Viktoriasalen.
ge svarar Ja till allt.

5 Styrelsens arbetsträffar

• 10 feb, tidsplan för årsmötet förbereddes, essä-kapitlet på hemsidan, samt storav-
stämning.

• 22 feb, ov och ge jobbade med wikin.
• Kommande 9 mar, ov och sre arbete med utredning medlemskap

6 Informationsspridning

(a) Gör utskick om kommande evenemang
(b) Gör utskick om årsmöte
(c) Uppdatera Kalendarium
(d) Beskriv om stående överföring enligt ovan. Beskriv med exempel hur man gör.

2https://wiki.fripost.org/energy/

fripost.org 2 utskr. 26 maj 2021

https://wiki.fripost.org/energy/
fripost.org


FRIPOST föreningen för fri e-post 24 februari 2020

7 Mötesprotokollet från 25 november 2019 gicks igenom:

• Aktivtet 22 jan uteblev, p.g.a. Stadsbibliotekets schema
• Betalningsmottagarfrågan besvarad enligt rapport ovan

8 Genomgång av systemens att-göralistor bordlades

9 Övriga frågor

• Mötet beslutade att efter årsmötet gå med och öppna konto i jak-banken.
• Årsmötesdatum beslutat till 10 maj. Förberedelse på ordinarie arbetsträffar.

10 Nästa möte sker kl på

11 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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