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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2009-02-10

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
kapsyl Mats Gustavsson, suppleant

§1 Mötet öppnas toblun förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. firetech valdes till justerings-
man.

§3 Tid och plats för
justering

Nästa exp.

§4 Dagordning Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5 Uppföljning av tidigare
beslut • Nycklar är kopierade, men låneavtal är ej gjort

• laban har inte gjort blanketter för access
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§6 Polisanmäld medlem En av våra medlemmar har blivit polisanmäld på grund av
innehåll på en av sina webbsidor. laban läste upp den aktuella
sidan. tg informerade att sidan inte automatiskt får skydd
från YGL eftersom sidinnehavaren inte har utgivningsbevis.
Därmed kan PUL gälla. Om styrelsen beslutar att ta bort
medlemmars sidor så tar vi indirekt på oss ansvar för andras
innehåll, och det vill vi inte. Sidan kan tolkas som personan-
grepp, vilket är förbjudet enligt SUNETs och LUNETs regler,
vilka vi och våra medlemmar måste följa. Vi vill inte censurera,
i stadgarna står att vi ska verka för ett fritt flöde av infor-
mation. Huruvida sidan är olaglig får rättsväsendet bedöma
och om den strider mot LUNETs regler får LDC/LU bedöma.
toblun uppdras att kontakta medlemmen med information om
SUNETs och LUNETs regler.

§7 DF:s ekonomi laban informerade

• På kontot har vi 9056 kr

• I fonden 22 675 kr

• Plusgirot inte längre minus

• Vi bör göra några ändringar i budgeten på vårmötet,
laban uppdras att lämna förslag

• Vi ska skapa medlemsmatrikel att skicka till revisorerna

§8 Skifte sandy, toblun och laban uppdrogs att fixa en skiftesmiddag.
Budgettak 3000 kr, vilket gäller för två år då vi inte hade
skiftesmiddag förra årsskiftet. Styrelsen beslöt att de som ska
bjudas är styrelse, systemgrupp, revisorer och hedersmedlem-
mar.
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§9 Systemgruppen
rapporterar

flex med flera redogjorde.

• Vi har en loggserver i drift

• toblun har fixat backup med ZFS. Snapshot ska tas för
varje veckodag, och kopia ska finnas på andra sidan Sjön.

• Vi bör även ha bandbackup till den Ultrium-bandare som
hittades i en donerad maskin

• toblun uppdras att skicka projektavtalet med IIS gällande
FTP-tjänst till revisorerna

• När senaste Firefox släpptes fick klump jobba, men den
klarade att fylla gigabitlinan. På ett dygn levererade vi
4 TB.

§11 Vårmöte Tisdagen den 24 mars kl 17:56 föreslogs. Mer planering sker på
nästa veckas styrelsemöte.

§12 Exceed tg informerade om Exceed, hur de kan förvalta våra pengar
säkert och bra. toblun och laban uppdrogs att kontakta Exceed
och boka tid för mer information.

§14 Övriga frågor

• Ordförande och vice ordförande ska ha varsin bankdosa.
ao uppdrogs att skapa utdrag ur medlemsmötesprotokol-
let. Detta utdrag ska laban, flex, firetech och toblun ta med
till Swedbank.

• Styrelsen ska godkänna vilka som ska få tillgång till vår
lokal i KH. laban uppdrogs att skapa lista åtkomlig för
Pedellen.

• Länsförsäkringar har varit hos oss, men har ännu inte
lämnat kostnadsförslag. toblun uppdrogs att mejla och på-
minna dem.

§15 Mötet avslutas toblun avslutade mötet.
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Vid protokollet

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Justeras

Joakim Andersson
vice ordförande DF

4 (4)


