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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2008-07-14

Närvarolista: arno Thomas Eriksson, ordförande
flex Björn Andersson, vice ordförande
ao Andreas Önnebring, sekreterare
laban Henrik Torstensson, kassör
toblun Tobias Lundquist, informationschef

§0 Mötet öppnas arno förklarade mötet öppnat.

§1 Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. laban valdes till justeringsman.

§2 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringsmannen uppdrogs att sinsemellan
komma överens om tid och plats för justering, inom 10 dagar.

§3 Godkännande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen med tre tillägg, 8.A
Safari, 8.B NUCCC och 8.C Förråd.

§4 Uppföljning av tidigare
beslut • Trots tidigare beslut är inte rackskåpet borta från KH.

Styrelsen beslöt att det senast ska tas bort 31/10-2008.

• Fortfarande ingen artistisk kunnig person hittad för aff-
isch. toblun skulle försöka Gimpa lite.

• Formulär för kortaccess är ej skapat.

§5 Extern medlem Styrelsen beslöt att uppta Caj Gustafsson som extern medlem.

§6 Inköp av kylmaskin Vi vill köpa en kylmaskin för 20000 plus moms och installera
den själva. toblun har pratat med Christer Nothnagl på
Akademiska Hus, de var positiva. Vi behöver även fråga
husprefekten Mario Natiello, även detta kan toblun och flex
göra. Om vi får klartecken från Mario kommer vi behöva ett
extra medlemsmöte för att få tillgång till fondmedel.
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§7 DF:s ekonomi Kassören laban informerade. Vi har fått räkning på hyra och
telefon.

§8 Systemgruppen
informerar • KH har rensats upp och flera SunRays har installerats.

• cartman är återupplivad.

• Några datorer är nerstängda på grund av värmen.

• flex jobbar på en authpf-lösning för WLAN i KH.

§8.A Safari Safari är samtidigt som NUCCC. toblun frågar på Aktiva om
någon kan ställa upp och göra reklam för DF ändå, annars får
vi värva medlemmar på annat sätt.

§8.B NUCCC NUCCC hålls i år i Trondheim. Det tar 2 timmar att flyga och
ca 14 timmar med bil. laban uppdrogs att kolla hur mycket DF
kan bidra med för resenärer.
toblun tar upp intresseanmälan med val av färdsätt.

§8.C Förråd Det finns ett till synes oanvänt förråd i MA. toblun uppdrogs
att fråga prefekten om DF kan låna detta förråd.

§9 Övriga frågor Vi vill gärna ha musmattor med DF-logga. toblun uppdrogs att
kolla priser och alternativ.

§A Mötet avslutas arno avslutade mötet.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Justeras

Henrik Torstensson
kassör DF
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