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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017-11-07

Närvarolista: glyph, Fredrik Andersson
meklund, Mattias Eklund
firetech, Joakim Tufvegren
nh, Niklas Hernaeus
skelpdar, Erik Wallin
kapsyl, Mats Gustavsson
rocket, Roderik Bauhn
ali, Anders Lindgren
vajper, Per-Henrik Lundblom
tux, Marina Z. Nilsson
egh, Erik Hedlund (Fjärrnärvarande)
kmk, Karl Mellerup (Fjärrnärvarande)
phelicks, Felix Hall (Fjärrnärvarande)

§1 OFMÖ glyph förklarade mötet öppnat 18.23.

§2.1 Val av mötesordförande
och mötessekreterare

glyph valdes till mötesordförande.
meklund valdes till mötessekreterare.

§2.2 Val av två
justeringspersoner

ali och rocket kandiderade till justeringspersoner.

ali och rocket valdes till justeringspersoner.

§2.3 Upprättande och
godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades enligt närvarolistan ovan.
Mötet beslöt att godkänna röstlängden.

§2.4 Tid och sätt Mötet beslöt att mötet var korrekt utlyst och därmed godkänt.

§2.5 Fastställande av
dagordning

Mötet beslöt att godkänna dagordningen som den stod.

§3.1 Styrelsens
verksamhetsberättelse

glyph berättade att styrelsen hade jobbat på i vanlig takt och hållt
möten samt att tisdagsträffarna fortsätter att vara på tisdagar. Styrel-
sen har även försökt nå ut till de olika sektionerna för att diskutera
datorer och höra om det är något som vi kan hjälpa dem med.
firetech berättade att migreringen till LDAP var nästan klar.
meklund berättade att ekonomin ser bra ut samt hur mycket pengar
som föreningen hade för tillfället.
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§3.2 Val för nästa verksamhetsår Ordförande
skelpdar kandiderade till ordförande.

Kassör
meklund kandiderade till kassör.

Styrelseledamot
egh och glyph kandiderade till ledamöter.

Suppleant
firetech, ali och kapsyl kandiderade till suppleantet.

Mötet beslöt att välja styrelsen för 2018 som ovan.

Medlem av systemgruppen
rocket, firetech och ali valdes till systemgruppsmedlemmar enligt
ordningen ovan, med rocket som systemgruppsansvarig.

Mötet beslöt att väja systemgruppen som ovan.

Revisor
tux och vajper kandiderade till Revisor.

Mötet beslöt att välja revisorerna som ovan.

Valberedning
Ingen kandiderade till posten.

meklund yrkade på att posten vakantsätts nu i förhoppningen
om att fler medlemmar dyker upp till vårmötet, och då kan fyllnads-
väljas.

Mötet beslöt godkänna yrkandet.

§3.3 Fyllnadsval till eventuella
suppleantposter i styrelsen

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.4 Fyllnadsval till eventuella
vakanta poster i
systemgruppen

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.5 Fyllnadsval till eventuella
vakanta revisorsposter

Inga fyllnadsval fanns att göra.
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§3.6 Fastställande av avgifter
för våren

glyph ansåg att de nuvarande avgifterna var av rimlig storlek och
yrkade att de skulle förbli även till våren.

Mötet beslöt att godkänna yrkandet.

Mötet beslöt att fastsälla avgifterna enligt glyph’s yrkande.

§3.7 Budget och
verksamhetsplan för
nästkommande år

ali yrkade på att verksamhetsplanen skulle formuleras som så:
Föreningen skall fortsätta ordna tisdagsträffar i föreningslokalen,
och fortsätta driva de gemensamma maskiner och tjänster som
föreningen tillhandahåller.

Mötet beslöt godkänna formuleringen.

Då ekonomin såg god ut så yrkade glyph att föreningen skulle
använda nuvarande årets budget även för nästa år.

Mötet beslöt godkänna yrkandet.

Mötet beslöt godkänna budgeten och verksamhetsplanen för
nästkommande år.

§4 Övriga punkter GDPR diskuterades, samt dess implikationer för föreningen det
kommande året. Styrelsen för 2018 uppmanades att uppmärksamma
och diskutera detta.

§5 OFMA Ordförnade förklarade mötet avslutat klockan 19:33.
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Vid protokollet

Mattias Eklund
Sekreterare

Justeras

Fredrik Andersson
Ordförande

Justeras

Anders Lindgren
Justeringsperson

Justeras

Roderik L. Bauhn
Justeringsperson

4 (4)


