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Tid och plats: 22 jun 2020, Språkbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Leif-Jöran Olsson

Stian Rødven Eide

Sammanfattning

Rapportering från sammanträde på Forum om höstplanering, och beslut angående det.
Rapport även från arbetet med gnu/Linux-introduktionscirkeln.

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. Tre betalningar, varav en ny medlem. Viss avstämning återstår
(b) Systemet. Uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar. Tidstjuvar i administratio-

nen är (1) domäner och (2) lösenordförnyelse.
(c) Övriga rapporter

i. Fripost deltog 15 jun genom ge i planeringen av Forums höstprogram. Upp-
följande planeringsträff sker 27 jul kl 18.30. Sammanfattningsvis för Friposts
räkning:

• Bokat att använda Forum 20 sep för Fri programvarudagen: T.ex. migrera
från Google eller föreläsning.

• Erbjudit att vi kan stå till förfogande också på kort varsel med tex förelä-
sare kring olika ämnen

• Att Fripost kan anordna krypteringsfest o.dy.
• Forum vill utöka öppet tiderna. ge lovade diskutera i Fripost huruvida
vi kan ha arbetsträffar på Forum och samtidigt hålla lokalen öppen, t.ex.
måndagar kl 17–20.

• Föreslagen kurs kring att lära oss använda Debian gnu/Linux tillsam-
mans: https://inbyggd-frihet.org/linux-intro. Om det blir strul med
Studiefrämjandet var Forum intresserade att låta göra genom dem.

Det finns en kalender som är något för Fripost att hålla koll på för framtiden.

Ang. arbetsträffar på Forum. Bra med promenad (ljo). Har Forum servering?
Hygienrutiner och personalliggare? Kaffe är ok (sre). Bra exponering (ge).

Beslut. Styrelsen är positiva för en termin aug–dec. ge meddelar Forum.
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ii. Studiefrämjandet krånglar gällande studiecirkeln om gnu/Linux-introduktion.
Annars går planeringen framåt. Förmodligen får vi falla tillbaka på Forum.

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Årsmötesaktivitet. I sedvanlig ordning. Totalt deltog 14, varav fyra på distans.
Ytterligare en person anslut vid den sociala aktiviteten.

(b) Sensommarfest. Beslut: 29 aug. Återanvänd formuleringarna i inbjudan. Nämn
i inbjudan att festligheten även firar 10-årsjubileum. I.o.m. utomhusaktivitet –
hänvisa till avståndssidan. Begär intresseanmälan.

(c) Fri programvarudagen, 20 sep. Möjlighet att vara på Forum.

5 Styrelsens arbetsträffar

• Senaste, 8 jun. ljo, as, ge. Samkväm till kl 21.
• Kommande, 10 aug. Planering sensommarfest.

6 Informationsspridning

(a) Åtgärder. Utskick sensommarfest enl. ovan.

7 Mötesprotokollet från 25 maj gicks igenom:

• Lyft Fripost fokus kring energifrågor. Återstår söka siffra (nsf) för olja per dator.
Ta med diskussion från styrelsemöte 25 maj och årsmötet 10 maj till
https://wiki.fripost.org/energy.

• Återstår uppdatera årsmötesdagordning gällande val.

8 Genomgång av systemens att-göralistor. Inga ändringar sedan 8 mars.

9 Inga övriga frågor.

10 Nästa möte sker 24 aug kl 18 på Språkbanken

11 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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