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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2006-04-12

Närvarolista: kmk Karl Mellerup, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
mgrabbe Malin Grabbe, kassör
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnebring, sekreterare
egh Erik Hedlund, adjungerad medlem fr.o.m punkt 6

§1 Mötet öppnas kmk förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsperson

ao valdes till mötessekreterare. kapysl valdes till justeringsper-
son.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringspersonen uppdrogs att sinsemellan
komma överrens om tid och plats för justering, inom en vecka.

§4 Fastställande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5 Uppföljning av tidigare
beslut

kapsyl informerade om att IP-Babs fortfarande är under ut-
prövning och inget datum finns för när vi kan få prova. ao
informerade att MH-inventering ännu ej är utförd.

§6 Skiftesmiddag och andra
festligheter • DF fyller 20 i år, vilket mötet beslöt att fira i september.

• SMIL fyller 50 i år, vilket mötet beslöt fira med föredrag
och middag omkring 14 november.

• Skiftesmiddagen beslöt vi ha 24/5 kl 19.00
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§7 Föreningens ekonomi mgrabbe informerade:

• kvar på plusgirokontot fanns ca 20 000 kr.

• i kassan fanns ca 4 000 kr.

• överföring mellan PG och bank fungerar igen, men inte
gjort.

§8 Burpengarna Mötet beslöt att låta kapsyl kontakta företaget som felaktigt
fått våra 6000kr, vilket skulle följas upp på styre@df.

§9 Fonden tg infomerade om fondens ursprung och utveckling. Mötet
var enigt om att aktieindexobligation är en bra sparform, och
alla ombads spana runt efter lämpliga sådana. Det är en fördel
om vi vet ungefärlig kostanad för Giga-Lunet innan placering,
vilket hagar skulle ombes att undersöka, men preliminärt kan
vi placera 100 000 kr med löptid på tre år.

§10 MH-lokalen Mötet beslöt att ha städning av MH-lokalen lör 29/4, med mer
detaljerad info på våra sändlistor. Frågan om fjärrkyla togs
upp, men inget beslöts.

§11 Systemgruppen
informerar • tg informerade om att 54 konton hade stängts pga ute-

bliven betalning, att 153 gamla konton rensats bort, att 153
medlemmar då betalt för VT05, och att 153 var markerade
som medlemmar men inte betalt för våren.

• ao informerade om vår nya dator Platon, en Sun Enter-
prize 3000.
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§12 Övriga frågor

• kapsyl, såsom varande KÅRV, uppdrogs att kontakta
pedellen angående access till vår Kårhuslokal.

• Nästa styrelsemöte beslöt mötet att hålla 3/5.

§13 Mötet avslutas kmk förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Mats Gustavsson
Vice ordf. DF
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