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MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-17

Närvarolista: kapsyl, Mats Gustavsson, vice ordförande
ao, Andreas Önnebring, sekreterare
mecubus, Mathias Wiberg
toblun, Tobias Lundquist
hagar, Håkan Kvist
flex, Björn Andersson
arno, Thomas Eriksson
laban, Henrtik Torstensson
tg, Tomas Gradin, systemansvarig
henko, Henrik Larsson, kassör
kmk, Karl Mellerup
mikaelb, Mikael Bonnier
nh Niklas Herneus
danlii, Daniel Liikamaa
helen, Helen Johansson
bollman, Patrik Sonestad
ali, Anders Lindgren, suppleant
jap, Jacob Persson
uno, Uno Engborg, infochef (från punkt 9)

§1 Val av mötesordförande
och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Mats Gustavsson (kapsyl) och till
mötessekreterare valdes Andreas Önnebring (ao).

§2 Val av två justeringsmän Till justeringsmän och rösträknare valdes Håkan Kvist (hagar)
och Henrik Larsson (henko). Tid för justering faställdes till
inom 12 dagar med detaljerad tidpunkt via e-post.

§3 Upprättande och
godkännande av
röstlängd

Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.

§4 Frågan om mötets
behörighet och
stadgeenliga utlysande

Mötet beslöt att finna mötet behörigt utlyst.

§5 Fastställande av
dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.

§6 Styrelsens
verksamhetsberättelse
och resultat- och
balansräkning.

kmk föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet
beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen. Resultat- och
balansräkning fanns inte, mötet beslöt att skjuta upp den
punkten till nästa medlemsmöte.
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§7 Revisionsberättelse för
det senaste
verksamhetsåret, samt
frågan om de under det
gångna verksamhetsåret
verksamma
styrelseledamöternas
ansvarsfrihet.

Punkten uppskjuten.

§8 Uppföljning och
eventuell komplettering
av budget och
verksamhetsplan

Det gjordes inga ändringar i budgeten. Mötet beslöt att
avgiften för vårterminen ska vara oförändrad, dvs 128 kr.

§9 NUCCC Frågan diskuterades utförligt, med olika alternativ och förslag.

§10 Fylladsval till eventuella
vakanta suppleantposter
i styrelsen

Inga tomma poster fanns.

§11 Fyllnadsval till
eventuella vakanta
poster i styrelsen

Till ny ordförande valdes Thomas Eriksson (arno) och till
suppleant valdes Tobias Lundquist (toblun) efter det att att
daniel hade avgått.

§12 Fyllnadsval till vakanta
revisorposter

Inga tomma poster fanns.

§13 Behandling av motioner Till mötet hade inga motioner inkommit.

§14 Övriga frågor Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Håkan Kvist
Justeringsman

Justeras

Henrik Larsson
Justeringsman
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Verksamhetsberättelse 2006

DFs Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

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 tju-
gotal medlemsmaskiner i föreningens lokal i mattehuset. Föreningen har under verksamhet-
såret mottagit ett antal donationer i form av hårdvara från t.ex. DDG. Föreningen har under
året haft 7 protokollförda styrelsemöten (och två utan protokoll) ett vårterminsmöte och ett
höstterminsmöte. Exptillfällen har endast funnits sporadiskt.

I december 2005 brann det i korridoren utanför kårhuslokalen, vilket gjorde att vår lokal rök-
skadades. En större del av utrustningen skickades på sanering, och en hel del kasserades.
Saneringen drog ut på tiden och vår dörrs lås krånglade, vilket gjorde att vi inte hade full
tillgång till kårhuslokalen förrän långt in på 2006.

I början av september införskaffades en PC. Fedora installerades, och den användes på Safarit.

I augusti mottag vi en donation från Lysator, bestående av ett halvt ton hårdvara, eller mer
specifikt en Cray J90se. Den stod länge i Kårhuset.

På grund av ventilations- och el-arbeten i Mattehusets källare under hösten, begränsades vår
tillgång till den lokalen. Dessa förorsakade ett flertal strömavbrott, somliga oannonserade.

I oktober åkte två medlemmar, kapsyl och jap, till NUCCC i Åbo. De festade, socialiserade och
lobbade för att få NUCCC till DF 2007. Det lyckades.

I mitten av oktober firades att SMIL fyllde 50 år. DF:s egen cb höll uppskattat föredrag där ha
demade sin emulator (SMILemu).

Vi har haft 164 antal medlemmar under våren och 158 under hösten.
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