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VÅRMÖTESPROTOKOLL 2018-04-17

Närvarolista: skelpdar, Erik Wallin
rocket, Roderik Bauhn
meklund, Mattias Eklund
firetech, Joakim Tufvegren
nostrad, Mattias Jernberg
nh, Niklas Hernaeus
ali, Anders Lindgren
vajper, Per-Henrik Lundblom
tux, Marina Z. Nilsson
halla, Henrik Andersson
welv, Adam Mrozek
frazz, Frans Levin

Fjärrnärvarolista: egh, Erik Hedlund (Fjärrnärvarande)
phelicks, Felix Hall (Fjärrnärvarande)

§1 OFMÖ skelpdar förklarade mötet öppnat 18.14.

§2.1 Val av mötesordförande
och mötessekreterare

skelpdar valdes till mötesordförande.
meklund valdes till mötessekreterare.

§2.2 Val av två
justeringspersoner

rocket och nostrad kandiderade till justeringspersoner.

rocket och nostrad 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

Det påpekades att en valberedning borde väljas då det är valmöte
nästa medlemsmöte.

Mötet beslöt att lägga till punkten Val av valberedning till dag-
ordningen med numreringen 3.8.

Mötet beslöt att godkänna dagordningen som den stod.

welv lämnade lokalen.
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§3.1 Styrelsens
verksamhetsberättelse

firetech drog upp verksamhets berättelsen från styrelsen 2017 i
glyph’s frånvaro. Det framkom att styrlsen kanske hade haft något för
många möten över året mot hur aktiv föreningen hade varit. meklund
presenterade resultat- och balansräkningarna från det gånga året.

egh undrade om föreningen kunde minska driftkostnaden ge-
nom att betala för ett antal år i stöpet.

Det påpekades att saker som inte sker löpande från år till år
brukar glömmas bort.

vajper påpekade att fonden har pengar och att detta ska speglas
i bokföringen. Pengarna från våran fond inte var representerade
i räkenskaperna. meklund fick i uppgift att lägga till detta till den
slutgiltiga bokföringen.

§3.2 Revisionsberättelse vajper läste upp revisorsberättelsen. Det lyftes att det hade saknats
lite protokoll från styrelsemötena, men att dessa hade lyckats återfin-
nas.

Mötet beslöt att ansvarsbefria styrelsen får verksamhetsåret 2017.

§3.3 Uppföljning och
komplettering av budget

Mötet ansåg att det inte fanns någon anledning att ändra den stående
budgeten.

§3.4 Fastställande av avgifter
för hösten 2018

egh lyfte frågan om att sänka avgifterna då föreningen inte gör av
med så mycket monetära medel.

firetech la motförslaget att sänka medlemsavgiften men låta maskin-
avgiften kvarstå som den är.

vajper menade att föreningen borde istället bli bättre på att spendera
de monetära medel som föreningen har på häftiga saker.

Mötet beslöt att fastställa medlems- samt maskinavgiften där
den står i dagsläget till 128kr respektive 128kr.

§3.5 Fyllnadsval till eventuella
vakanta suppleantposter i
styrelsen

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.6 Fullnadsval till eventuella
vakanta suppleantposter i
systemgruppen

Inga fyllnadsval fanns att göra.
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§3.7 Fyllnadsval till eventuella
vakanta revisorsposter

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.8 Val av Valberedning nostrad nominerade traditionsenligt föreningens ordförande till
valberedningsledamot.

firetech kandiderade till valberedningsledamot.

firetech nominerade nostrad till valberedningsledamot samman-
kallande.

nostrad avvisade inte nomineringen.

Mötet beslöt att välja nostrad och firetech till valberedningsle-
damöter.

§4 Övriga Motioner Inga övriga motioner fanns att ta upp.

§5 Övriga frågor Då phelicks uppvisat förmågor i sovrummet och har ynglat av sig
ansåg mötet att detta nyförvarv borde upptagas å föreningen snarast.

Mötet fann det lämpligt att skicka med medlemsregistrerings-
formulär i nästa utskick till phelicks för att uptaga ynglingen i
föreningens gemenskap och ålade styrelsen att medelst nästa utskick
bifoga ovan nämnda formulär till phelicks.

Mötet diskuterade GDPR och information om detta presentera-
des.

Mötet diskuterade nya policies för lagring av medlemsdata så
att föreningen rättar sig efter GDPR.

Vidare ansåg mötet att hur vi hanterar medlemmarnas person-
uppgifter behöver göras mer tydligt för medlemmarna, information
om detta borde skickas ut till föreningens medlemmar för att under-
rätta dessa om hur det ser ut.

Mötet uppmanade styrelse att Google:a problemet och lägga
upp en handlingsplan.

§5 OFMA Ordförnade förklarade mötet avslutat klockan 19:26.
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Vid protokollet

Mattias Eklund
Sekreterare

Justeras

Erik Wallin
Ordförande

Justeras

Roderik L. Bauhn
Justeringsperson

Justeras

Mattias Jernberg
Justeringsperson
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