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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2006-10-31

Närvarolista: hagar, Håkan Kvist
ao, Andreas Önnebring
kmk, Karl Mellerup, ordförande
ali, Anders Lindgren
tg, Tomas Gradin, systemansvarig
lakaan, Karim Andersson
mgrabbe, Malin Grabbe, kassör
danlii, Daniel Liikamaa
helen, Helen Johansson
mikaelb, Mikael Bonnier
void, Björn Andersson (har efter mötet bytt login till flex)
mecubus, Mathias Wiberg
uno, Uno Engborg
henko, Henrik Larsson
bjarne, Bjarne Rosengren (från punkt 7)

§1 Val av mötesordförande
och mötessekreterare

hagar, Håkan Kvist valdes till mötesordförande, och ao, An-
dreas Önnebring valdes till mötessekreterare.

§2 Val av två justeringsmän
tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes tg, Tomas Gradin och
void, Björn Andersson.

§3 Fastställande av tid och
plats för denna justering

Mötet beslöt att protokollet ska justeras senast 2006-11-10.

§4 Upprättande och
godkännande av
röstlängd

Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista. De när-
varande medlemmarna presenterade sig.

§5 Frågan om mötets
behörighet och
stadgeenliga utlysande

Mötet beslöt att finna mötet behörigt utlyst.

§6 Fastställande av
dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten 22.
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§7 Styrelsens
verksamhetsberättelse

kmk, Karl Mellerup föredrog verksamhetsberättelsen enligt
bilaga 1. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.

§8 Resultat och
balansräkningar gör
första halvan av
verksamhetsåret

mgrabbe informerade. Balansräkning fanns ej. Föreningens
resultat var dock bättre än budgeten, inkomster på 26 000kr och
utgifter 19 000kr. På bankkontot fanns 5800kr och på postgirot
9000kr. I fonden ca 130 000, varav ca 60 000 i aktieindexobli-
gationer och 70 000 på konto. Mötet beslöt att godkänna
föreningens resultat.

§9 Val av föreningens
styrelse för nästa
verksamhetsår

I valberedningens förslag saknades ordf, kassör och andra
suppleant. tg nominerade mecubus till suppleant. henko
accepterade att vara kassör. Någon ordförande fick vi dock ej.
Mötet beslöt att välja styrelse för 2006 enligt följande:

Ordförande Vakant
Vice ordförande kapsyl, Mats Gustavsson
Kassör henko, Henrik Larsson
Sekreterare ao, Andreas Önnebring
Infochef uno, Uno Engborg
Suppleant 1 ali, Anders Lindgren
Suppelant 2 mecubus Mathias Wiberg
Suppleant 3 danlii, Daniel Liikamaa
Suppleant 4 daniel, Daniel Karlsson
Suppleant 5 beast, Lars Persson

§10 Fastställande av antal
medlemmar i
systemgruppen

Antalet höjdes från 5 till 7.

§11 Val av medlemmar i
systemgruppen, inkl
systemansvarig

Mötet beslöt enhälligt att välja systemgrupp enligt följande:

Systemansvarig tg, Tomas Gradin
Ledamöter danlii, Daniel Liikamaa

nh, Niklas Hernaeus
ali, Anders Lindgren
ao, Andreas Önnebring
void Björn Andersson
mecubus Mathias Wiberg
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§12 Val av två revisorer samt
en revisorssuppleant

Mötet beslöt enhälligt att till revisorer för nästa verksamhetsår
välja:

Ordinarie bollman, Patrik Sonestad
Ordinarie lakaan, Karim Andersson
Suppleant Vakant

§13 Val av valberedning om
tre ledamöter för nästa
verksamhetsår, varav en
sammankallande.

Mötet beslöt enhälligt att välja valberedning för nästa verk-
samhetsår enligt följande:

Sammankallande ao, Andreas Önnebring
Ledamot void, Björn Andersson
Ledamot tg, Tomas Gradin

§14 Fylladsval till eventuella
vakanta suppleantposter
i styrelsen

Inga tomma poster fanns.

§15 Fyllnadsval till
eventuella vakanta
poster i systemgruppen

Inga tomma poster fanns.

§16 Fyllnadsval till vakanta
revisorposter

Inga tomma poster fanns.

§17 Fastställande av avgifter
för vårteminen

Efter void påpekat att 120 inte är en jämn tvåpotens beslöt
mötet att avgiften för vårterminen ska höjas till 128kr.

§18 Fastställande av budget
och verksamhetsplan för
nästa verksamhetsår

kmk föredrog verksamhetsplan enligt bilaga 2 för nästa år.
Ämnet övergick till allmän diskussion, med förslag på några
regelbunda aktiviteter. mgrabbe föredrog föreningens budget,
enligt bilaga 3. tg yrkade att inkomster bör ökas med 2500kr
pga avgiftshöjningen, och dessa 2500 ska gå till medlem-
saktiviteter. Mötet beslöt enhälligt godkänna budget enligt
bilaga 3 med tg:s tillägg, samt verksamhetsplan enligt bilaga 2.

§19 NUCCC. Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse en NUCCC-kommitté,
initialt bestående av tg, ali och ao.

§20 Behandling av motioner Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§21 Styrelsen informerar ao informerade om lokaler och PC. kapsyl informerade om
Giga-Lunet. uno berättade om planerna för nya webbserver.

§22 Hedersledamot Mötet beslöt enhälligt att välja Per Foreby till hedersmedlem.
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§23 Övriga frågor kmk informerade om planerna att fira DF:s 20-års-jubileum den
4/12.

§24 Mötet avslutas lakaan förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Toams Gradin
Justeringsman

Justeras

Björn Andersson
Justeringsman
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Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Under perioden har DF hållit gemensamma system så som mail och web i drift samt erbjudit
inloggningskonton och diskutrymme för medlemmarna. DF har även erbjudit plats för ett an-
tal medlemsmaskiner i föreningens lokal i mattehuset. Lite störningar pga branden i slutet av
2005 och strömavbrott pga bygge har lett till mindre avbrott av denna tjänst ett fåtal gånger.

Föreningen har under första halvan av året 5 protokollförda styrelsemöten, ett vårterminsmöte
och expen har varit öppen när man i förväg beställt expning. Sociala träffar på Café Aten har
hållits ett par gånger även om de inte har varit särskilt välbesökta. En lördag var det DF-röj och
en hel del blev utrensat ur MH lokalen som senare kördes till återvinningsstation.

5st 21 tum skärmar och 5st Sun Blade 100 har mottagits som donationer och antalet medlemmar
under våren var 162.
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Bilaga 2 - Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007

Precis som tidigare år avser vi att hålla igång föreningens maskinpark med tjänster som web
och mail. Likaså kommer DF även i fortsättningen göra det möjligt för medlemmar att driva
egna maskiner i DFs lokaler och nät.

Vi kommer att fortsätta låna ut utrustning till våra medlemmar. Även fortsättningsvis kommer
DF att ta emot donationer som kan komma medlemmarna till godo antingen i form av flera
eller bättre driftsatta system eller som utlåningsutrustning.

DF ämnar även förbättra terminalrummet på kårhuset så att bullrig, skrymmande och värmegenererande
utrustning tas bort och förnya arbetsplatsernas hårdvara så att de kan användas på ett bättre
sätt. Detta förutsätter att det först blir ordning i Mattehuset-lokalen så vi kan ställa ner servrar
som ska vara där nere. Bland annat skulle ett bättre terminalrum göra det möjligt att hålla kurs-
er med mera “hands on” möjligheter. Vi ämnar även införskaffa utrustning för redigering av
bilder som t.ex. kortläsare för minneskort och digitaliseringsbord där inskaffandet av PC:n var
ett steg i den riktningen. DF hoppas härigenom kunna erbjuda något som alla inte har tillgång
till på annat håll.

Mattehuset-lokalen ska, så fort bygget bredvid är klart, ordnas upp och vi ska undersöka möj-
ligheterna att få in kyla där.

DF har åtagit sig att ordna NUCCC 2007 vilket betyder en hel del planering och att vi hoppas
få ordning på våra lokaler tills dess.
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Bilaga 3 - Budget för verksamhetsåret 2007

INTÄKTER
avgifter 52500
Summa 52500

UTGIFTER
lokalhyra 7000
telefon 2000
försäkring 3000
finanskostnader 1600
eng.inc. 6000
medl.kont. 4000
Aktiviteter 7500
system 5000
investeringar 15000
Övrigt 1400
Summa 52500
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