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Protokoll, Årsmöte
10 maj 2020

Tid och plats: 10 maj 2020, Språkbanken, Göteborg

Deltagare: Irene Burö
Gustav Eek
Olof Gross
Guilhem Moulin
Leif-Jöran Olsson
Stian Rødven Eide

Oskar Vigren
Anders Westerström
Benjamin
Mikael
Eliot Roxbergh (di-
stans)

Erik (distans)
Pontus (distans)
Simon (distans)

Simon från § 8.

Mötet inleddes kl 14 efter inledande fika och pågick till ca kl 17 med 1 paus efter § 6.

1 Mötet öppnades. Deltagarna presenterades.

2 Parentation

3 Övrig mötesformalia

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

(b) Den föreslagna dagordningen godkändes.
(c) Mötets fanns behörigen utlyst och beslutsmässigt.
(d) Undantaget Benjamin och Mikael fanns alla fysiskt närvarande ha rösträtt. Delta-

gare på distans gavs i linje med kallelsen yttranderätt men inte rösträtt.

4 Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen i dess befintliga form. Berättelsen
korrigerades under dragningen på ett par punkter: (a) upprepning bland styrelsemö-
ten, (b) stavning, (c) tillägg samverkan med dfri. Det noterades även extra angående
arbetsträffar att alla, medlemmar och övriga, får närvara på alla aktiviteter och styrel-
semöten. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. Den justerade versionen finns
som Bilaga A.

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

Resultatet är negativt, ∼14 000 sek, vilket förklas av ökade infrastrukturkostnader (en-
ligt budget) tillsammans minskade medlemsintäkter ∼ 12 000 sek under budget. Dock
är det fortfarande många som erlägger avgift för 2016–2018.

Resekostnader under 2019 sponsrades av Friprogramvarusyndikatet (fps). PayPal re-
dovisas separat p.g.a. deras höga avgifter. Medlemmarna uppmuntras reflektera över
betalningsmetod. Nya instruktioner planeras i.o.m. beslut att öppna konto hos jak-
banken.
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Fripost har en positiv balans, ∼ 62 000 sek. Skulder som redovisas är till medlemmar
som betalt i förskott. Fripost har inga fordringar. Redovisningen kring betalning för
tidigare år kunde vara mer omfattande; uteblivna betalningar kunde redovisats separat.
Revisorn förespråkar att de redovisas som fordringar.

6 Föreningens revisor för året var Andreas Skyman. Revisorns berättelse finns bifogad
som Bilaga C och föredrogs av sre. Revisorn rekommenderar mötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet.

Revisorn var nöjd med styrelsens arbete för ökad transparens, att det gett resultat. För
vidare förbättring, notera speciellt, förslaget att separat redovisa utestående betalningar
från medlemmar.

7 Styrelsen gavs enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Styrelsen deltog inte i
omröstningen.

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

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

• Albin Söderqvist

• Oskar Vigren

• Anders Westerström

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

Ovan nämnda ställde alla upp för omval. Valberedningsfrågan diskuterades. Medlemmar
uppmuntras ta aktiv del i valberedningsarbetet. På frågan om det finns någon öm punkt
(aw), så är det Friposts närvaro på sociala media. Yttre aktiviteter är nyttiga för att
värva medlemmar och aktiva.

9 (a) Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 240 sek, vilket är en ökning från 2019
och enligt årsmötesbeslut 2019.

(b) Budgeten fastställdes enligt nedanstående.

Intäkter Utgifter

Medlemsavg. 36 000 (150× 240)
Övrigt 10 000

46 000 sek

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

56 200 sek

Budgeten innebär en höjning av medlemsintäkter p.g.a. avgiftsökningen. I övrig är
budgeten oförändrad från 2019.

10 Flera propositioner hade förberetts av styrelsen
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(a) Propositionen om stadgeändring gällande medlemskap föredrogs. Detaljer återfinns
i Bilaga D.1. Den innehöll tre ändringsförslag, varav en gällde § 10.2, vilken krä-
ver uppföljande beslut på efterföljande årsmöte. ge föreslog att ändringen skulle
betraktas som konsekvensändring, men vidhöll inte förslaget.

Propositionen antogs enhälligt.
(b) Propositionen om stadgeändring gällande beslutsmässighet föredrogs. Detaljer åt-

erfinns i Bilaga D.2. ljo lämnade motförslag att stryka “och suppleanternas”. För-
samlingen jämkades vid motförslaget.
Motförslaget antogs enhälligt.

Förslag kring språkändringar hänsköts till § 12.

11 sre föredrog föreningens riktlinjer kring verksamheten. Många värdefulla synpunkter för
Friposts fokus det kommande verksamhetsåret kom fram under efterföljande diskussion.
Hur kan Fripost göra mer för medlemmar som droppar av? Otacksamt att påpeka att
teknik har samhällsrelevans (aw). Satsa mer på interna evenemang med vardagsfokus
och basverkstäder som t.ex. (a) migrera från Google och (b) kryptopartyn (ge). Skapa
fler first-aid-kit på wikin och andra platser (ljo).
Forum kan engagera nybörjare (m). Det finns e-postlistor (ljo). Mer konkret behövs
kring hur man söker i dem, o.s.v. (ib). Vi får inte missa helheten och faran med flera
kanaler, även chatt har t.ex. efterfrågats (as).
Möjliggör mer deltagande på distans (aw).
Uppskattar hur-gör-jag-verkstäder och praktisk verksamhet som att skruva i datorer
(ib). Inte Fripost område, men bra som samarbete med Inbyggd Frihet (ge). Också
studiecirkel i gnu/Linux-system. Även om Friposts inte är en fri-programvaruklubb
(aw).
Arbetsträffar som drop-in (aw)? it-kompetensen låg bland allmänheten. Det finns
skalbarhets- och hållbarhetsrisker – glöm inte dokumentera på wikin (gm). Arbets-
träffarna bör lämna utrymme för styrelsens arbete (ge).
Nyhetsbrev med små uppmaningar och information om aktiviteter (aw). Positivt. Fri-
post har haft rena nyhetsbrev historiskt allt efter vad och vem som har tid (ge).
Vad mer kan Fripost göra kring artiklar och publicering (ge)?
En verksahetsplan med sex fokuspunkter antogs. Planen finns som Bilaga E inkl. rikt-
linjer antagna 2018 som Bilaga E.1.

12 as lyfte frågan om språklig konsekvens och ålderdomligt språk i stadgarna. Beslut att
ge styrelsen mandat och uppdrag att göra korrigeringar i stadgar, där ibland “skall”→
“ska”, så länge de inte ändrar innebörden.
Ändringarna finns sammanfattande i Bilaga F

13 Mötet avslutades
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Gustav Eek, mötessekreterare Irene Burö, justeringsperson
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A Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen inför årsmötet 2020 behandlar verksamhetsåret 2019. Friposts sty-
relse har under året 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

2019 112 138 181 195 45
2018 136 150 162 171 36
2017 126 135 114 146 23
2016 91 123 129 138 23
2015 106 115 130 131 33
2014 97 98 100 108 26
2013 74 82 92 96 31
2012 61 65 94 94 31
2011 63 63 63 63 62

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 för tidigare år fram till och
med april 2020.
Vid utgången av 2019 hade totalt 21 personer explicit lämnat föreningen. Föreningen hade
då 311 unikt registrerade medlemmar.
Antalet nya medlemmar har ökat varje år. År 2019 var dock första gången som medlemsantalet
sjönk. Föreningen har inte skickat ut påminnelser om medlemsavgift i samma utsträckning
som tidigare år. Det kan vara del av förklaring.

Styrelsen Styrelsen har under perioden sedan årsmötet bestått av följande: Stian Rødven
Eide (ordförande), Leif-Jöran Olsson (kassör), Gustav Eek (sekreterare), Christina Morberg
(ledamot), Lola Möller (ledamot), Eliot Roxbergh (ledamot), Albin Söderqvist (ledamot),
Oskar Vigren (ledamot), och Anders Westerström (ledamot).

Sammanträden Föreningens årsmöte var 5 maj 2019 kl 14–17, på Språkbanken. Styrelsen
har haft beslutsmässiga möten vid följande tillfällen.

• mån 28 jan, Styrelsemöte. Språkbanken. Bl. a. Datum för årsmötet fastställdes.
Frågan om extralagring på Fripost Lagring för delning (flfd) togs upp. Aktvitetsdagar
utvärderades.

• mån 25 feb, Styrelsemöte. Språkbanken. Bl.a. aktivitetsdagar utvärderades och pla-
nerades. Mötessekreterare Albin.
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• mån 25 mar, Styrelsemöte. Språkbanken. Förfrågan om organisationsmedlemsap och
flfd diskuterats i detalj. Aktivitetsdagen om sociala teknologier utvärderades, besöket
Schillerska, I Love Libre, och Cybiosis, studiekrets med Nordiskt Sommaruniversitet
(nsu).

• mån 27 maj, Styrelsemöte. Språkbanken. Konstituerande styrelsemöte. Mötet dis-
kuterade också många extraordinära aspekter. Årsmötesprotokollet gicks igenom. Nya
formulerade roller och kommittéer som utvecklare och redaktörer diskuterade. Frågan
om riktlinje mot tredjepartstecknande medlemskap diskuterades. Slutligen öppnades för
en serie utredningar som resultat av årsmötet.

• mån 24 jun, Styrelsemöte. Språkbanken (ny lokal). Regler för att teckna medlemskap
för andra diskuterades ytterligare. Också formen för styrelsens arbetsträffar behandlades
(finns avsättning för att träffas oftare?). Sensommarfesten planerades.

• mån 26 aug, Styrelsemöte. Språkbanken. Första mötet efter sommaren. Bl.a. och
mestadels planering inför kommande aktiviteter: (1) Friposts sensommarfest 31 augusti,
(2) Fri- programvarudagen 21 september, och (3) Framtidsveckan 30 okt–10 nov.

• mån 23 sep, Styrelsemöte. Språkbanken. Mestadels planering av kommande aktivi-
teter i samband med Framtidsveckan i oktober–november.

• mån 28 okt, Styrelsemöte. Språkbanken. Innehållsrikt möte. Teknisk rapportering
om nyckelhanteringsdiskussioner. och aktiviteter planerades för Framtidsveckan. Alla
pågående utredningar gicks igenom.

• mån 25 nov, Styrelsemöte. Språkbanken, avvikande rum. Utvärdering av flera akti-
vitets under hösten och planering för julfest. Mycket mer.

Protokoll finns tillgängliga via Föreningens mötessida: https://wiki.fripost.org/moten.

Aktiviteter

• ons 23 jan, Exodus – Gå ur Facebook med Fripost. Fripost bjöd in till till paneldis-
kussion på Stadsbiblioteket.

• lör 16 feb, Föredrag på Krokfest. Anders, Christina och Gustav höll föredrag om
Facebook, Google, Github m.m.

• fre 1 mar, Aktivitetsdag om sociala teknologier. Friposts medlemmar träffades för att
diskutera sociala teknologier. En intresselista togs fram, över vilka funktioner medlem-
marna skulle önska att Fripost tillhandahåller.

• ons 13 mar, Fripostföredrag för elever på Schillerska gymnasiet. På inbjudan höll Stian
föredrag om Friposts hjärtefrågor för en klass på Schillerska.

• lör 16 mar, I Love Libre och World Arduino Day. Fripost presenterade föreningen på
minifestivalen I Love Libre, anordnat av Oscillator och Friprogramvarusyndikatet.

• 21–24 mar, Cybiosis, nsu. Gustav, Olof och Eric Deibel närvarade. Fripost presente-
rades i form av en jämförelse med ossi (Open Suorce Seed Initiative) som del av ett
forskningsprojekt.
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• ons 1 maj, Fripost deltog traditionsenligt på Första maj med flygbladsutdelning.

• sön 5 maj, Friposts årsmöte anordnades med kringaktiviteter.

• lör 31 aug, Fripost organiserade sensommarfest med grill och aktiviteter.

• sön 3 nov, Migrera från Google. Fripost anordnade verkstad på Falken.

• fre 8 nov, Exodus – Gå ur Facebook med Fripost. Fripost deltog i Framtidsveckan med
paneldiskussion kring Facebook.

• lör 7 dec, Friposts årliga julfest ägde rum hos Albin.

• 27–29 dec, Fripostmedlemmar deltog på ccc (Chaos Communication Congress) i Leip-
zig.

Åtgärder, beslut och förändringar Styrelsen har under året renodlat utredning som arbets-
form. Formen är inte ny; utgångspunken har bl.a. varit diskussioner under årsmötet 2019.
Vid styrelsemötet 27 maj 2019 formulerades sju utredningar, som senare formulerades till
följande:

Tillgänglighet till dokumentation och information (ge, ov). Utåtriktade texter bör
spegla föreningens verksamhet och vara aktuella.

Medlemskap – avslutad (ov, sre). Medlemskap bör tecknas i egen person. Förtydliga
organisationsmedlemskap.

Kostnader för systemets drift (ge, ljo). Adressera “Få vad man betalar för”.

Utökad Fripost Lagring för delning (sre, ge, ljo, gm). Gällande frågan om utökad lag-
ring för delning

Chatt (er, gm). Tillhandahålla chatt till Friposts medlemmar

Roller och kommittéer i Fripost (ge, as, ov). Hur arbete kan underlättas utanför sty-
relsen. Vilka roller kunde också fungera utöver existerande förtroenderoller

Ekonomiska relationer & autonomi – avslutad (ge, ljo). Lämpligheten i att Fripost
blir betalningsmottagare.

Speciellt fyra utredningar samlades under initiativet Transparens & ickemonetära bidrag: (1)
ideellt deltagande, (2) kostnader för driften, (3) tillgänglighet till dokumentation, och (4)
ekonomiska relationer.

Teknik Rapportering kring de tekniska delarna blir lätt omfattande. Följande är en sam-
manfattning

• Uppgradering till Debian 9 Stretch blev klart under året (28 jan, 25 nov). I juli släpptes
Debian 10 Buster och 10.2 i november (25 nov). Arbetet med uppgradering till Buster
inleddes (24 feb 2020).
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• Ansible-moduler uppdaterade till Python 3: fetch_cmd, mysql_user2, openldap, post-
map, postmulti (25 mar).

• Ansluting med smtp genom tcp på port 465 är öppnad för implicit tls, vilket ger
effektivitetsfördelar (25 mar).1

• Roundcube 1.4 kommer så småningom för Debian Stable: responsiv formgivning, vilket
är bättre för mobiltelefoner, och fina teman. Fripostmedlemmar är paketunderhållare
(25 nov).

• Under 2019 har Friposts uppgraderat Nextcloud (Lagring för delning) genom versio-
nerna 14–16 (28 jan, 25 nov). Ett dilemma var att Nextcloud 17 krävde php 7.1 eller
senare, som kom med Buster (25 nov).

• Minne och processorkraft utökades för vissa maskiner (28 jan).2

• P.g.a. att dfri bytt serverhall är elefant flyttad. ipv4 och ipv6 fungerar. Webbmailen
flyttades för en dag till civett (24 jun).3

• Spam skickades genom Friposts servrar. Det gällde få enskilda konton och lösenord
som läckt. Trots väldigt snabb åtgärd blev effekterna omfattande. För att undvika
grålistor, ruttades Friposts utgående trafik tillfälligt andra vägar. Yahoo är ofta orimligt
restriktiva. (28 okt)

• Vi fick svara på frågor om att adressböckerna tillfälligt var borta i Roundcube. Bak-
grunden var planerat underhåll i dfri:s datacenter med start fredag 30 november 2018.
Webbmailstjänsten komplementupprättades tillfälligt men kontakterna flyttades inte.
Anslutningen till servern efter underhåll var instabil under en period, varför vi väntade
med återflytten. Inga kontakter eller inställningar har gått förlorade. (28 jan)

• Vid uppgradering av Nextcloud kom en ny version av LibreOffice Online. Det blev då
problem med gemensamredigering via länk. Leif-Jöran fixade det manuellt i väntan på
en officiell lösning. (25 feb)

• Nertid för vm (virtuell maskin) 21 okt 2019, 18 min (28 okt)

Parentes anger datum för under vilket styrelsemöte som respektive ärende rapporterats.
Under året har även sedvanligt underhåll på maskiner genomförts allt efter behov.

Transparens och ickemonetära bidrag Sedan 2016 har arbetet pågått med att utreda hur
ickemonetära bidrag och donnationer kan bedömas. Ämnet har uppmärksammats av lekman-
narevisorn, och styrelsen har i verksamhetsberättelser sedan 2017 speciellt redovisat arbete
gällande Transparens & ickemonetära bidrag.
Under året 2019 har arbetet fortskridit i utredningsform med upprepade sammanträden.
Formen beskrivs ovan och detaljerad redovisning av arbetet nås genom wikin: https://wiki.
fripost.org

1smtp (Simple Mail Transport Protocol), tcp (Transmission Control Protocol), tls (Transport Layer Secui-
ty)

2cpu (Central Processing Unit)
3Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (dfri)
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Energianvändning Energiarbetet med kartläggning och redovisning har fortsatt under året.
Med inspiration från föreläsning på ccc har även en sida https://wiki.fripost.org/
energy/ skapats. Där redovisas vanliga frågor.
Aktivitet under framtidsveckan (3 nov) aktualiserade frågan om hur mycket av Internets
energiåtgång som motsvaras av reklam. Den stora mängden data som skickas handlar om
spårningsinformation och aggregering. Även detta fördjupas på wikin.

Friprogramvarusyndikatet Arbetet med lagringsredundans har fortsatt under 2019 och kom-
mer avslutas under 2020. Beslut fattades att bidra med en öppen demonstrationsinstans för
Collabora Online. Tekniska bidrag till Jitsi Meet inleddes.

Kampanjer och information Under året är kampanjen för Exodus kring att gå ur Facebook
fortsatt. Föreningen genomförde även traditionsenlig flygbladsutdelning Första maj.

Samverkan

Stadsbiblioteket Exodus – Gå ur Facebook med Fripost. Evenemanget anordnades i sam-
arbete med Stadsbiblioteket i Göteborg.

Schillerska gymnasiet Fripost blev inbjuden att föredra om fri programvara och integritet
på nätet.

Nordiskt sommaruniversitet Fripost representerades i nsu:s vintersymposium.

Studiefrämjandet Fripost samarbetade med Studiefrämjandet för två aktiviteter under
Framtidsveckan.

Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (dfri). Fripost samarbetade kring utrus-
tning och utbildning

Jämfört med verksamhetsplanen för i fjol Fripost har fokuserat på hållbarhet och kärn-
verksamheten. Under 2019 har Fripost samverkat framgångsrikt med flera organisationer.
Exempelvis var evenemanget Exodus med Stadsbiblioteket förmodligen det mest välbesökta
av Friposts evenemang.
Verksamhetsplanen 2019 belyste en serie fokusområden: administrationspanelen, chattlösning-
ar, Nextcloud-appar, verkstäder, artikelskrivning.
Under aktivitetsdagen kring sociala teknologier ställdes frågan om prioritering gällande ut-
veckling. Chattlösning hade mest intresse bland närvarande medlemmar. Styrelsen efterfrågar
status från utredningen. Gällande Nextcloud-appar har flera gjorts tillgängliga. Leif-Jöran har
även bidragit i utveckling och översättning av flera av dem.
Fripost har annordnat verkstäder under året. Dock noterar styrelsen en förskjutning från
verkstäder mot föreläsningar. Fripost har också bjudits in till evenemang i större utsträckning
jämfört med tidigare år.
Administrationspanelen är ännu inte klar för publicering.
Inga artiklar med syfte att publiceras i svensk dagspress skrevs under 2019.
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B Ekonomisk rapport

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

2019-01-01--2019-12-31

Balans 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Fordringar         0          0 0
Medlemmar         0          0 0

Bank 60 822,46     67 955,46    49 672,25
paypal      948,75      2 414,51      3 254,71
swish   1 075,87      6 435,37    10 397,87

Eget kapital (- = tillgång)           -61 847,08 -74 045,34  -62 724,83

Skulder   
Medlemmar    1 000       2 800                            600 * (2020)

Resultat Budget   2017    2018     2019

Intäkter:
Medlemsavgifter           35 000 31 700            33 000  23 300

– varav 2016-2018     5 100  1 000    2 000
– varav 2020–   1 000              2 800       600

- varav föreningar    2 400             2 600    2 600
 

Övrigt                   10 000   9 844,87       14 408,57    7 802,29
- varav donationer i pengar          8 939,87       12 745,57    6 912,29

Totalt           45 000             40 469 47 408,57   30 662,29

Kostnader:
Infrastruktur 45 000 18 768             31 368   43 368
Medlemsaktivitet     1 000      421                  962     1 276
Yttre aktivitet             10 000          0                      0                           *(eftersk)
Administration                  200                    61,75             171,56          65,70
- varav paypal        51,25       131,06               40,20 (5,0%)
Övrigt          0   2 766           0           0

Totalt 56 200             22 016,75  32 501,56 44 584,30

Resultat            -11 200            18 461,25  14 707,01 -13 920,51
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C Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Fripost, föreningen för fri e-post för
verksamhetsåret 2019

Undertecknad revisor, ombedd att revidiera föreningens räkenskaper
och verksamhet för verksamhetsåret 2019 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. På en spcifikt punkt ser jag möjlighet till
förbättring. Det är föreingens policy att inte driva in medlemsavgifter
från år då dessa saknas. Detta är i sig ett beslut fattat i demokratisk
ordning och i föreningens anda, som jag inte har skäl att anmärka
på, men det hade varit bra för uppföljning och insyn att bokföra des-
sa “skulder” så att underlag finns för att fatta besulut i frågor som rör
medlemskapet i framtiden.

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 aktivt år,
med flera lyckade utåtriktade arrangemang.

Styrelsens verksamhet har granskats. Styrelsens arbete för ökad insyn
har haft effekt och verksamheten är väldokumenterad och tillgänglig
online för medlemmarna. Arbetet är pågående och jag hoppas att in-
kommande styrelse tar sig an det i samma goda anda.

Årsmötet 2019 uppdrog även åt mig att granska styrelsens arbete för
ökad jämställdhet. Detta arbete är svårt att följa i protokollen. Egentlig
utvärdering och beslut saknas, men jag har försäkrats av styrelsemed-
lemmar att frågan är levande och diskuteras ofta. Jag vill uppmana
inkommande styrelse att fortsätta med detta arbete, men att dokumen-
tera det bättre och gärna – i den mån det är möjligt – att sätta upp mål
för arbetet.

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

Göteborg den 10 maj 2020

Andreas Skyman, lekmannarevisor
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D Propositioner och motioner

D.1 Proposition, stadgeändringar gällande medlemskap

Det är viktigt att medlemskap bara kan tecknas i egen person. Det konstaterades under
styrelsemötet 27 maj 2019. Genom en utredning har Stian och Oskar under året utforskat
frågan. Styrelsen föreslår nedanstående förändringar i stadgar.

Anledningarna är (a) att demokrati och folkbildning är centrala och att vi annars riskerar
missa en viktig folkbildande möjlighet, (b) besväret det innebär att jaga medlemmar vars
medlemskap tecknats av andra, och (c) att det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer
eller företag kan teckna medlemskap för många andra.

Principen har varit en riktlinje för styrelsen under hela 2019. Notera också att principen gäller
tecknandet av medlemskap. Det är inget problem i att erlägga själva avgiften för andra.

Utredningen hade också uppdragits att renodla principerna för organisationsmedlemskap.
Nedanstående formulering är i linje med styrelsens gängse tillämpning.

D.1.1 Medlemskap är personligt

Föreslår att ersätta § 2.6

Föreningar kan bli medlemmar till en viss avgift efter särskilt beslut av styrelsen,
men saknar rösträtt vid årsmötet.

med

Medlemskapet är personligt och kan bara tecknas av den som själv skall bli med-
lem. För organisationer gäller att någon representant för denna kan teckna ett
enda medlemskap för organisationen.

D.1.2 Förtroendeposter

Föreslår att utöka § 3.6 genom att ersätta

Val till förtroendeposter sker i separata, slutna val.
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med

Val till förtroendeposter sker i separata, slutna val. Enbart medlemmar kan väljas
till förtroendeposter.

D.1.3 Referens

Föreslår att fixa hänvisning i § 10.2: “4.4” → “4.5”

Hänvisningen hade glömts bort i samband med tidigare ändring i § 4. Notera att ändringar i
§ 10 måste beslutas i två på varandra följande årsmöten.

D.2 Proposition, beslutsmässighet i styrelsen

Fripost har på årsmöten under flera år resonerat kring styrelsens storlek (årsmötesprotokollet
2019):

I fjol motiverades en utökning av styrelsen mot bakgrund av aktivitetsläget. Pri-
märt 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.

En oönskad effekt har visat sig vara att det är svårt att bli beslutsmässiga med så många
styrelseledamöter. Det motiverar en försvagning av kravet för beslutsmässighet enligt nedan.

Styrelsen föreslår att § 3.5 ändras från

För att styrelse och övriga valda organ skall vara beslutsmässiga skall kallelse ha
gått ut till samtliga ledamöter och suppleanter och de närvarande ledamöternas
och suppleanternas antal skall tillsammans uppgå till minst hälften av de valda
ledamöternas antal.

till

För att styrelse och övriga valda organ skall vara beslutsmässiga skall kallelse ha
gått ut till samtliga ledamöter och suppleanter och de närvarande ledamöternas
och suppleanternas antal skall tillsammans uppgå till minst tre.
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E Verksamhetsplan 2020

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. I övrigt följer vi föreningens verksamhetspolicy som antogs
på årsmötet 2018. Till de löpande aktiviteterna läggs ett begränsat antal fokusområden för
året.

Årsmötets förslag på fokusområden

• Kommunikationstekniker och dess användande. Hur man använder e-postlistor, söker i
dem, osv.

• Konkreta verkstäder – “hur gör jag?” Exempel är (a) migrera från Google och (b)
kryptofest.

• Använd och utvärdera följande former: (a) drop-in, (b) privatfester, (c) hemmaverkstä-
der, och (d) deltagande på distans.

• Vidare arbete kring enerifrågan och kopplingen till reklam.

• Samarbete med Inbyggd Frihet för konkret verkstad eller studiecirkel.

• Fortsatt arbete för jämställdhet och att även dokumentera detta utförligt.

E.1 Fripost Verksamhetspolicy

Antogs vid årsmötet 5 maj 2018.

Förvisso är ett syfte med Fripost att erbjuda en e-postlösning, men de sociala och demokra-
tiska aspekterna av föreningens verksamhet och organisation är minst lika viktiga. Det finns
många väladministrerade och prisvärda e-postlösningar, men Fripost är unikt på det sätt som
dess medlemmar, oavsett bakgrund, involveras och deltar i arbetet och den demokratiska
processen.

Det är viktigt att utvecklingssteg är väl avgränsade. Många av föreningens aktiva har hög
arbetsbelastning också på fritiden, och aktiva kommer och går, samtidigt som föreningen
administrerar central infrastruktur. Därför är det viktigt att upprätthålla långsiktigt hållbara
aktivitetsnivåer och inte inleda framtunga projekt som bygger på enskilda personer. Viktigt
med avseende på detta är också att upprätthålla en hög dokumentationsnivå.

Aktivitetsdagarna är, till skillnad från den löpande verksamheten, korta tillfällen av kon-
centrerad aktivitet. Aktivitetsdagarna skall även engagera medlemmarna i den demokratiska
processen och beslutsfattandet. Styrelsen ska utvärdera samtliga aktiviteter under året och
planering av efterföljande aktiviteter ska präglas av dessa utvärderingar. Det gäller såväl för-
beredelse och planering inför varje aktivitets som besluten av vilka aktiviteter som planeras
in under året.

Aktivitetsdagar med tekniskt fokus ska också användas för rekrytering av administratörer.
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Fester är aktiviteter som utöver konkreta dagordningar och mål också har rent sociala inslag.

Verksamhetsplanen

Föreningens verksamhetsplan utgår från denna policy och syftar till att komplettera och
konkretisera verksamheten för året.

Föreningens verksamhetsplan ska inledas med följande portalparagraf: ”Föreningens kärn-
verksamhet ska utgöras av en hållbar verksamhetsnivå inom föreningens tre verksamhets-
områden – teknik, folkbildning, och opinionsbildning. I hållbarhet ingår även att stärka den
interna demokratin. Till löpande aktiviteter läggs ett begränsat antal fokusområden för året.”

I övrigt ska planen presentera en serie fokusområden för verksamheten under året. Dessa ska
vara högst sex stycken totalt. Varje verksamhetsområde samt hållbarhetsaspekten ska vara
representerade i en av punkterna.

Återkommande dagar

Om möjligt bör aktiviteter samplaneras med i andra sammanhang uppmärksammande hän-
delser. Följande är en lista av återkommande årliga dagar, konferenser och annat:

• Dokumentfrihetsdagen, (Document Freedom Day) (sista onsdagen i mars)

• Första maj (1 maj)

• Programvarufrihetsdagen, (Software Freedom Day) (tredje lördagen i september)

• Framtidsveckan (vanligtvis i oktober)

• Omställningskonferensen (som följer på framtidsveckan)

• Konferensen fscons (vanligtvis i november)

Fester

Aktiviteter bör planeras förutsägbart. Det är enkelt att planera och det underlättar för med-
lemmar att känna igen sig om koncepten återanvänds år efter år. Dessa fester kan eller bör
anordnas:

• Årsmötesfest

• Sommarfest

• Höstfest

• Julfest
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Löpande aktivitet

Som del i den löpande aktiviteten bör dessa hållbarhetsprinciper tas i beaktande.

• Synliggör icke-monetära bidrag

• Rekrytera och behålla administratörer

• Revidera dokumentationen

• Sträva efter en jämn könsfördelning

Metoder

I aktiviteterna ska Fripost fortsätta utforska följande metoder:

• Forumteater om t.ex. (a) Internetbubblan, (b) att argumentera för Fripost, (c) exter-
naliserade konflikter, (d) att anknyta, och (e) att bryta isolering

• Kvinnoseparatistisk aktivitet

• Paneldebatt
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F Mindre stadgeförändringar

Detta är sammanfattning av de mindre förändringarna enligt årsmötets skrivelse:

Besluta att ge styrelsen mandat och uppdrag att göra korrigeringar i stadgar, där
ibland “skall” → “ska”, så länge de inte ändrar innebörden.

Ändringar i tempus:

• § 1.2: “Fripost ska även erbjuda” → “Fripost erbjuder även”

• § 2.6: “skall” → “ska”

• § 3.5: “skall” → “ska”

• § 3.7: “Firman ska tecknas” → “Firman tecknas”

• § 4.5: “innan mötet” → “före mötet”

• § 11.2: “tillfaller” → “ska tillfalla”

Övrigt ändrgingar

• § 1.2: “erbjuder . . . för sina medlemmar” → “erbjuder sina medlemmar . . . ”

• § 7.2: “användande av de servrar vi använder” → “användande av servrar”

• § 7.2: “valda administratörer” → “utsedda administratörer”

• § 8.1: “väljs av” → “utses av”
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