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EXTRAMÖTESPROTOKOLL 2007-12-13

Närvarolista: arno, Thomas Eriksson, ordförande
ao, Andreas Önnebring, sekreterare
henko, Henrik Larsson, kassör
flex, Björn Andersson
laban, Henrik Torstensson
toblun, Tobias Lundquist
wood, Ola Bodin
firetech, Joakim Andersson
lakaan, Karim Andersson
mikaelb, Mikael Bonnier
tg, Tomas Gradin, systemansvarig
menthos, Christian Rose

§1 Val av mötesordförande
och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Thomas Eriksson (arno) och till
mötessekreterare valdes Andreas Önnebring (ao).

§2 Val av två justeringsmän
samt fastställande av tid
och plats för justerin

Till justeringsmän och rösträknare valdes Björn Andersson
(flex) och Tobias Lundquist (toblun). Tid för justering faställdes
till inom 14 dagar med detaljerad tidpunkt via e-post.

§3 Upprättande och
godkännande av
röstlängd

Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.

§4 Frågan om mötets
behörighet och
stadgeenliga utlysande

Mötet beslöt att finna mötet behörigt utlyst.

§5 Fastställande av
dagordning

Dagordningen godkändes.

§6 Resultat- och
balansräkningar för 2007

henko redogjorde för inkomster och utgifter. NUCCC gick 6100
kr back. Dock hade vi planerat med några tusen i förlust.

§7 Fastställande av budget
och verksamhetsplan för
nästa verksamhetsår

Mötet beslöt att budgeten skulle vara 42500 kr. Försändringar
jämfört med föregående år är att vi inte ska anordna NUCCC,
men avsätta en summa för resa till NUCCC i Trondheim.
Till verksamhetsplanen tillades flera föredrag, att fortdätta med
tisdagsträffarna och eventuellt anordna filmvisning. Denna
verksamhetsplan godkändes.
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§8 Presentation av DFs nya
system m.m. • ra är nästan klar, ska köra webb och databaser

• hagbard är installerad, ska ta över mailen

• festis hade dålig fläkt, mer har tagit över

• darwin ska köra ftp

• Bakom bentgove finns NAT:at VLAN

• Vi ska få SunRays från DTU

§9 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§10 Mötet avslutas arno förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Björn Andersson
Justeringsman

Justeras

Tobias Lundquist
Justeringsman
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