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Protokoll, styrelsemöte
22 feb 2021

Tid och plats: 22 feb 2021, Tullen, Majorna, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek
Leif-Jöran Olsson

Stian Rødven Eide
Albin Söderqvist

Anders Westerström

Sammanfattning

Bl.a. kommande aktiviteter och kontakten med biblioteket diskuterades. Första maj
är inte direkt relevant för Fripost i år.

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. 15-tal inbetalningar sedan senaste mötet, de flest förnyelser, några nya.
En av inbetalningarna via post.

(b) Systemet
• Flera frågor har inkommit kring domäninställningar. Det blir mer populärt att
koppla in egna domäner.

• Inget nytt om administrationspanelen. Frågan väcktes om befintliga lösningar.
Risken är att sådana är paket med funktionalitet utöver Friposts behov på
en allt-eller-inget-basis. Att hantera förfrågningar via Friposts kommandotolk
(cli) är inte betungande i nuläget, och att fortsätta utveckla det är också
viktigt.

(c) Inga övriga rapporter

4 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

(a) Kontakt med biblioteket kring dokumentfrihetsdagen. De föreslår ett allmänt hållet
evenemang men sänder via YouTube och Facebook, och frågade om inbäddnings-
barhet i webbsidor. Det finns fördel med förinspelat. Hur gjorde fosdem? Mötet
föreslog (i) Jitsi för panelsamtal och (ii) strömmat för åskådare enligt fosdem:s
modell.

(b) Ang. Forum, så har GE fått permanent kod till lokalen, men saknar fortfarande
nyckel.

(c) Hårdvarufrihetsdagen (Hardware Freedom Day), 17 april (tredje lördagen i april),
kontakta Inbyggd Frihet och även I Love Libre.
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(d) Första maj. Det är inte naturligt för Fripost (som organisation) att delta i något
distansbaserat Första Maj-firande. Däremot diskuterades bland styrelsens med-
lemmar att göra något gemensamt.

(e) Rapport från fosdem. (i) Värt att lyssna på några av föreläsningarna gemensamt
tillfälle. (ii) ljo och ge samkörde fosdem på Llama Lloyd efter ett detaljerat
prioriteringschema. (iii) Vidare rapport följer.

5 Styrelsens arbetsträffar

• Inställt 8 feb
• Försök få till träff på forum 8 mars.

6 Informationsspridning

(a) Återstår utskick enligt tidigare beslut gällande (a) årsmöte, (b) aktivitetsdagar,
(c) påminnelse om medlemsavgift, etc.

(b) Åtgärder

7 Mötesprotokollet från 25 jan 2021 föredrogs av sre:

• Återstår utskick enligt ovan.
• Korrigera att Friprogramvarusyndikatet sponsrade Oscillator, så att det framgår.

8 Genomgång av systemens att-göralistor bordlades.

9 Övriga frågor

• Det är många som lägger tid på Mac os x och det finns inget slut på kreativiteten
i att kringå lås och säkerhet. I sådana sammanhang finns ett utrymme att fylla.

• Ett socialt evenemang på Red Lion föreslogs

10 Nästa möte sker 22 mars kl 18 på Språkbanken

11 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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