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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-11-17

Närvarolista: arno, Thomas Eriksson
ao, Andreas Önnebring
egh, Erik Hedlund
ali, Anders Lindgren
kapsyl, Mats Gustavsson
toki, Johan Persson
toblun, Tobias Lundquist
laban, Henrik Torstensson
tg, Tomas Gradin
mecubus, Mathias Wiberg
danlii, Daniel Liikamaa
mat05vsv, Valentine Svensson

§1 Val av mötesordförande
och mötessekreterare

arno, Thomas Eriksson valdes till mötesordförande, och ao,
Andreas Önnebring valdes till mötessekreterare.

§2 Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes kapsyl, Mats Gustavsson och ali,
Anders Lindgren.

§3 Fastställande av tid och
plats för denna justering

Sekreteraren meddelar justeringsmännen.

§4 Upprättande och
godkännande av
röstlängd

Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.

§5 Frågan om mötets
behörighet och
stadgeenliga utlysande

Mötet beslöt att finna mötet behörigt utlyst.

§6 Fastställande av
dagordning

Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen.

§7 Styrelsens
verksamhetsberättelse

arno, Thomas Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen enligt
bilaga 1. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.
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§8 Resultat och
balansräkningar för
första halvan av
verksamhetsåret

Ordföranden försökte ringa kassören. tg kollade saldot på kon-
tona.

• fonden 21512.90 kr

• systemgruppskontot 0 kr

• kassan 1982.74 kr

tg informerade även om våra placerignar. Mötet beslöt att
bordlägga Resultat och balansräkningar till ett extra möte.

§9 Val av föreningens
styrelse för nästa
verksamhetsår

Valberedningens förslag var ovanligt komplett, och antogs
utan ändringar. Mötet beslöt enhälligt att välja styrelse för 2008
enligt följande:

Ordförande arno, Thomas Eriksson
Vice ordförande flex, Björn Andersson
Kassör laban, Henrik Torstensson
Sekreterare ao, Andreas Önnebring
Infochef toblun, Tobias Lundquist
Suppleant 1 ali, Anders Lindgren
Suppleant 2 danlii, Daniel Liikamaa
Suppleant 3 kapsyl, Mats Gustavsson
Suppelant 4 mecubus Mathias Wiberg
Suppleant 5 beast, Lars Persson

§10 Fastställande av antal
medlemmar i
systemgruppen

Mötet beslöt att antalet skulle vara 7.

§11 Val av medlemmar i
systemgruppen, inkl
systemansvarig

Mötet beslöt enhälligt att välja systemgrupp enligt följande:

Systemansvarig tg, Tomas Gradin
Ledamöter flex Björn Andersson

ao, Andreas Önnebring
ali, Anders Lindgren
danlii, Daniel Liikamaa
nh, Niklas Hernaeus
mecubus Mathias Wiberg
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§12 Val av två revisorer samt
en revisorssuppleant

Valberedningens förslag saknade revisorssuppleant, men egh
nominerades och valdes till detta. Mötet beslöt enhälligt att till
revisorer för nästa verksamhetesår välja:

Ordinarie bollman, Patrik Sonestad
Ordinarie uno, Uno Engborg
Suppleant egh Erik Hedlund

§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 toki, Johan Persson
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

Mötet beslöt att avgiften även denna termin skall vara 128kr.

§18 Fastställande av budget
och verksamhetsplan för
nästa verksamhetsår

Även denna punkt beslöt mötet att skjuta upp till extramötet i
december.

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

§20 Styrelsen informerar tg informerade om ny hårdvara. ao informerade om passerkort.

§21 Övriga frågor kapsyl föreslog road-trip till NUCCC i Trondheim.

§22 Mötet avslutas arno förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Mats Gustavsson
Justeringsman

Justeras

Anders Lindgren
Justeringsman
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Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Under perioden har DF hållit gemensamma system såsom mail och web i drift samt erbju-
dit inloggningskonton och diskutrymme för medlemmarna. DF har även erbjudit plats för ett
tjugotal medlemsmaskiner i föreningens lokal i mattehuset. Föreningen har under verksamhet-
såret mottagit ett antal donationer i form av hårdvara från BMC, ett 20-tal SGI-maskiner från
M-huset. Ytterligare har ett par diskarrayer från DDG donerats, den ena har fått användning i
form av ftp-spegel för bla Ubuntu, OpenBSD och Solaris Indiana. Den andra arrayen används
till news-server.

Under året har 5 protokollförda styrelsemöten samt ett vårmöte hållits. Under våren har ingen
expedition hållits. Exp har dock återkommande hållits under hösten.

DF höll NUCCC i början på maj, intressanta föreläsningar hölls, det festades en hel del och
trebuchen avfyrades ett antal gånger. De långväga besökarna uppskattade konferensen.

Det har grillats en hel del och utstuderade mätningar på trebuchéns räckvidd och lämplig
ammunition till denna. Ex. konstaterades att en melon flyger längre än en ananas.

Under hösten rensades terminalrummet upp, kaffebryggare och soffa installerades. Även drifthallen
har blivit städad och kablage har dragits om. Lolitan har driftsatts, så har även några av ter-
minalerna i terminalrummet. Ra har fått ännu mer minne och cpu, Hagbard är på gång att
driftas.

DF har haft 164 medlemmar under våren.
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