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MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2008-03-11

Närvarolista: arno, Thomas Eriksson, ordförande
sputti, Erik Iveroth
flex, Björn Andersson, vice ordförande
toblun, Tobias Lundquist, informationschef
laban, Henrik Torstensson, kassör
danlii, Daniel Liikamaa
vicdahl, Victor Dahlblom
firetech, Joakim Andersson
hagar, Håkan Kvist
kmk, Karl Mellerup
tg, Tomas Gradin, systemansvarig
uno, Uno Engborg
nh Niklas Herneus
jap, Jacob Persson
bollman, Patrik Sonestad
menthos, Christian Rose
lakaan, Karim Andersson
ao, Andreas Önnebring, sekreterare

§1 Val av mötesordförande
och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Thomas Eriksson (arno) och till
mötessekreterare valdes Andreas Önnebring (ao).

§2 Val av två justeringsmän Till justeringsmän och rösträknare valdes Björn Andersson
(flex) och Tobias Lundquist (toblun). Tid för justering faställdes
till inom 14 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

Punkt 11 ströks från dagordningen som sedan godkändes.

§6 Den avgående styrelsens
verksamhetsberättelse
och resultat- och
balansräkningar för det
gångna verksamhetsåret.

arno föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet
beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen. Resultat- och
balansräkning fanns inte, mötet beslöt att bordlägga 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 bordlades. Revisor lakaan efterfrågade 2006 års revi-
sionsberättelse för att göra 2007 års.

§8 Revisionsberättelse
verksamhetsåret 2006,
samt frågan om de under
verksamhetsåret 2006
verksamma
styrelseledamöternas
ansvarsfrihet.

Punkten bordlades.

§9 Uppföljning och
eventuell komplettering
av budget och
verksamhetsplan inför
andra halvan av
verksamhetsåret.
Fastställande av
medlemsavgift för
höstterminen.

Det gjordes inga ändringar i budgeten. laban informerade att vi
har fått in 17152 kr i medlemsavgifter. Mötet beslöt att avgiften
för vårterminen ska vara oförändrad, dvs 128 kr.

§10 Fylladsval till eventuella
vakanta suppleantposter
i styrelsen

Inga tomma poster fanns.

§12 Fyllnadsval till
eventuella vakanta
revisorposter

Inga tomma poster fanns.

§13 Tilläggsval till
systemgruppen.

Mötet beslöt att utöka antalet ledamöter med ett, varefter
toblun valdes till den nyuppkomna vakansen.

§14 Behandling av motioner Till mötet hade inga motioner inkommit.
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§15 Övriga frågor

• hagar informerade om intressegruppen för tillämpad säk-
erhet.

• tg informerade om de SunRay vi har fått.

• nh tipsade om iis.se internetfond, vilket styrelsen redan
funderat på.

§16 Mötet avslutas arno förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Björn Andersson
Justeringsman

Justeras

Tobias Lundquist
Justeringsman
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Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007

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, en Sun Enterprise 280R från medlemmen jd, ett par diskarrayer från DDG. Båda ar-
rayerna har fått användning i form av ftp-spegel för bla Mozilla, Debian, Ubuntu, OpenBSD,
OpenSolaris och Blastwave. DF har även fått en ny, funktionell och estetiskt tilltalande hemsi-
da.

Under året har 4 protokollförda styrelsemöten, ett vårmöte, ett höstmöte samt ett extra medlemsmöte
hållits. Exp har hållits i stort sett varje tisdag under året.

Under hösten rensades terminalrummet upp, kaffebryggare och soffa installerades. Även drifthallen
har blivit städad och kablage har dragits om. Diskussioner har förts med Akademiska Hus om
kyla till mattehuskällaren. Lolitan har driftsatts, så har även några av terminalerna i terminal-
rummet. Ra har fått ännu mer minne och cpu, Hagbard är på gång att driftas.

DF har haft 185 medlemmar under året.
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