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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2009-02-17

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
kapsyl Mats Gustavsson, suppleant
ccw Carl Cristian Arlock, suppleant
glyph Fredrik Andersson, medlem
rodarmor Casey Rodarmor, medlem
bluebird Jonatan Ring, medlem

§1 Mötet öppnas toblun förklarade mötet öppnat.
glyph, rodarmor och bluebird adjungerades.

§2 Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. sandy valdes till justeringsman.

§3 Tid och plats för
justering

Inom 14 dagar.

§4 Dagordning Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5 Uppföljning av tidigare
beslut • Banken har ej besökts

• Pedellen har ej meddelats vilka som ska få access till vår
lokal

• toblun har meddelat styrelsens ståndpunkt till den
polisanmälda medlemmen

• flex har satt upp kontaktinfo i MH

§6 DF:s ekonomi laban informerade att det inte var några större förändringar
jämfört med förra mötet.
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§7 Förslag till reviderad
budget

laban redogjorde utförligt. Förra årets inkomst var 39 200 kr.
Får vi lika många eller fler medlemmar detta år? Differens av
inkomster mot budget är ca 4000 kr, det motsvarar 16 medlem-
mar.

• Vi har fått 500 kr i ränta, men det kommer bli mindre nästa
år efter investeringarna

• laban föreslog att slå ihop posterna kontorsmateriel och
förbrukningsmateriel

• laban föreslog att höja bankkostnader + redovisnings-
tjänster med 1500 kr, eftersom Babsen kostar 1900 kr

• Intäkter minskas i budgeten från 43 000 kr till 41 000 kr

• För att få balanserad budget minskas Aktiviteter från
6000 kr till 3000 kr

Styrelsen beslöt att laban skulle skriva proposition till vårmö-
tet med dessa ändringar.

§8 Vårmötet Styrelsen beslöt att vårmöte ska hållas den 24 mars klockan
17.56. ao uppdrogs att skriva kallelse. sandy uppdrogs att boka
KårHör 17-21. toblun ska skriva verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan. laban ska presentera balans- och resultat-
räkning. ao uppdrogs att skaffa kuvert och frimärken. Utskick
planerades till 26/2 17.00.
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§9 Systemgruppen
rapporterar

flex med flera redogjorde.

• Vi har skaffat två nya rack

• Backup körs numera dagligen.

• Kameran är uppsatt. ccw uppdrogs att skaffa skyltar om
kameraövervakning.

• Efter diskussion beslöt styrelsen att tacka nej till ett stort
SAN

• Möjligheter att få anslutning med 10 Gbit/s ska undersö-
kas

• Vi kan få en donation från Lunarc.

§10 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§11 Mötet avslutas toblun avslutade mötet.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Justeras

Joel Andersson
informationschef DF
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