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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2009-01-13

Närvarolista: toblun Tobias Lundquist, ordförande
firetech Joakim Andersson, vice ordförande
laban Henrik Torstensson, kassör
ao Andreas Önnebring, sekreterare
sandy Joel Andersson, informationschef
flex Björn Andersson, systemansvarig
tg Tomas Gradin, suppleant
ccw Carl Christian Arlock, suppleant

§1 Mötet öppnas toblun förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. laban valdes till justeringsman.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Nästa exp.

§4 Godkännande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5 Uppföljning av tidigare
beslut

laban har inte gjort blanketter för access.
flex ska sätta upp kontaktinformation på insidan av dörren i
MH.

§6 Inbrott i terminalrummet Natten till lördag 090110 var det inbrott i vår lokal.

• 80 kr har stulits ur läskkassan

• Tjuven har försökt bryta upp kassaskåpet. Vi ska under-
söka om det går att använda, och eventuellt skaffa ett nytt.

• Huruvida vi ska ha kameror diskuterades utförligt

§7 Försäkring firetech uppdras att kontakta försäkringsbolag för offert.
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§8 Incitament för
styrelsemöte

Styrelsen beslöt att inte rutinmässigt äta på föreningens be-
kostnad vid möten, utan istället spara engagemangsincitament
till viktigare saker.

§9 Hemsidan Drupal diskuterades utförligt. Vi beslöt att prova det ett tag till.

§10 Terminalrummet toblun uppdrogs att kontakta rektorn med fråga om ny lokal.
Utkast till brev skickas på styrelistan.

§11 Skiftesmiddag Infochefen sandy uppdrogs att undersöka olika alternativ till
skiftesmiddag.

§12 DF:s ekonomi Vi har ca 15 000 kr på kontot, och 2008 års bokföring är nästan
klar.

§13 Systemgruppen
informerar

toblun och flex redogjorde.

• Vi har fått nya donationer, bland annat datorer, KVM-
switch och ett SAN

• wendy är ny SunRay-server

• Vi har fått två rack, och fyllt dem

• igloo är avvecklad

§14 Övriga frågor

• Vi har fått nyckel till soprummet vid MH

• Ventilationshålet i MH ska muras igen, Sjögren meddelar
när det är dags

• Vi bör använda katalogen /df mera

• Det börjar bli dags att planera vårmötet

• Vi bör skaffa papper till skrivaren
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§15 Mötet avslutas toblun avslutade mötet.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Justeras

Henrik Torstensson
kassör DF

3 (3)


