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Protokoll, styrelsemöte
25 maj 2020

Tid och plats: 25 maj 2020, Språkbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Guilhem Moulin

Leif-Jöran Olsson
Anders Westerström

Sammanfattning
Konstituerande möte för styrelsen 2020. Årsmötetsprotokollet gicks igenom.

1 Mötet öppnades.

2 Övrig mötesformalia

(a) Anders Westerström valdes till ordförande, Gustav Eek till sekreterare och Leif-
Jöran Olsson till justeringsperson.

(b) Dagordningen justerades med tillägg av styrelsens konstitution och genomgång av
årsmötesprotokollet. Rapporter, aktivitetsdagar, etc. utgår.

3 Styrelsens konstitution. Leif-Jöran utsågs till kassör och Gustav till sekreterare. Styrel-
sen består således av följande:

• Stian Rødven Eide (ordförande)
• Leif-Jöran Olsson (kassör)
• Gustav Eek (sekreterare)
• Lola Möller (ledamot)
• Albin Söderqvist (ledamot)
• Oskar Vigren (ledamot)
• Anders Westerström (ledamot)

Enligt stadgar ska firma tecknas två i förening. Ordförande (sre) och kassör (ljo)
beslutades ges befogenhet att oinskränkt företräda föreningen i samtliga frågor gentemot
bank och liknande, inklusive att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare.

4 Protokoll årsmötet. aw föredrog protokollet. Det justerades på ett par punkter: de-
taljer kring deltagarlistan, formuleringar kring val, föredra “revisor” framför “lekman-
narevisor”, numrerade listor infördes, formulering kring budget, stavning och mindre
korrigeringar.

Diskussion kring val. Det bör förtydligas att ordförande ingår i styrelsen och att punkten
i dagordningen för årsmötet bör ändras till “val av styrelse och ordförande” (ljo). Vidare
diskussion kring verksamhetsplanen.

Diskussion kring energifrågor. Naturskyddsföreningen (nsf) har siffra för olja per dator,
men har inte återfunnits (aw). Nya datorer eller gamla? Beror på huruvida tjänster i
serverhallar eller konsumentdatorer, varför olika svar (ge). Vi kan också utgå från volym
(antal mb) spårningskod per webbplats.
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5 Nästa möte sker 22 juni kl 18 på Språkbanken

6 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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