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Protokoll, styrelsemöte
25 jan 2021

Tid och plats: 25 jan 2021, Språkbanken, Göteborg, och via video

Deltagare: Stian
Leif-Jöran

Gustav
Anders

Guilhem

Sammanfattning

Årets första möte. Rapportering från höstens aktiviteter och utvärdering av dem.
Utskick diskuterades och dessutom planerades många av årets aktiviteter skissartat.

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. 8 betalningar i januari, några under 2020. Dags att skicka påminnelse.
(b) Systemet. Serverflytt natten lör–sön 23–24 jan 2021 gick bra. Uppgraderingar i

samband med det: antilop, 1 gb ram, och calima, 2 vcpu, för att ta höjd för
högtryckstimmar

(c) Inga övriga rapporter

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Julfest på distans. Ambitiöst. Många deltagare totalt 12 stycken. Oscillators insats
som sponsrades av Friprogramvarusyndikatet, var pedagogiskt och uppskattad.
Filmvisning och samtal efter.

(b) Höstens studiecirkel nu avslutad. Positivt bland de som deltog till slutet. Träffarna
är dokumenterades, vilket uppskattats Vissa deltagare ska träffas för att diskute-
rade marknadsföring av kommande studiecirklar.

(c) Dokumentfrihetsdagen (Document Freedom Day) 24 mars (sista onsdagen i mars).
Förslag är samarbete med biblioteket. De har distansprogram. AW ska fråga om
distansprogram.

(d) Studiecirkel till våren. Minimal förändring. Sätt referenspunkt 10 deltagare vilka
inte deltagit innan.

(e) Hårdvarufrihetsdagen (Hardware Freedom Day), 17 april (3 lördagen i april). Skriv
till inbyggd frihet för att samordna något.

(f) Första maj (1 maj). Föreslå samma aktivitet som i fjol.
(g) Årsmöte belutades till söndag 9 maj kl 13. Upprepat program från ifjol.
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(h) Programvarufrihetsdagen (Software Freedom Day) 18 september (tredje lördagen
i september)

5 Styrelsens arbetsträffar

• Inställt i jan
• Skriv till forum om arbetsträffar och fråga även efter nyckel.

6 Informationsspridning

(a) Påminnelse om medlemsavgift: “Tack för året – 10-årsjubileum” och “2021 kommer
gå i 240 knyck” och meddela årsmötesdatum och påminn om kalendarium

(b) Uppdatera kalendarium.

7 Tidigare mötesprotokoll bordlades.

8 Inga ändringar i systemens att-göralistor.

9 Övriga frågor

• Att värva, motstånd att engagera sig (aw). Hur resonerar mötet? Ett exempel
är jak-banken och medlemsengagemangsstriden. I medlemsorganisationer får man
delta i utvecklingsarbeten och engagera sig (ge).

• Två tolkningar av “säkerhet”: “security” och “integrity” (aw)

10 Nästa möte sker 22 feb kl 18 på Språkbanken

11 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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