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VÅRMÖTESPROTOKOLL 2019-05-07

Närvarolista: rocket, Roderick Lundberg Bauhn
skelpdar, Erik Wallin
merlin, Isabel Vinterbladh
glyph, Fredrik Andersson
ali, Anders Lindgren
vajper, Per-Henrik Lundblom
nh, Niklas Hernaeus
tux, Marina Z Nilsson
kapsyl, Mats Gustavsson
welw,Adam Mrozek
vicdahl, Victor Dahlblom
weezl, Vasil Nokhrin
nostrad, Mattias Jernberg
meklund, Mattias Eklund
firetech, Joakim Tufvegren
Stefan (ej medlem)

Fjärrnärvarolista: kmk, Karl Mellerup (Fjärrnärvarande)
phelicks, Felix Hall (Fjärrnärvarande)

§1 OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat 18:17.

§2 Mötesformalia

§2.1 skelpdar valdes till mötes ordförande.
meklund valdes till mötessekreterare.

§2.2 kapsyl & rocket valdes till justeringspersoner.

§2.3 Röstlängden upprättades enl. listan ovan.

§2.4 Mötet att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst.

§2.5 Mötet yrkade på att lägga till punkterna:

2.6 Adjungering

3.8 Val av valberedning

Mötet beslöt att godkänna dagordningen med tilläggen ovan.

1 (4)



Datorföreningen vid
Lunds Universitet och

Lunds Tekniska Högskola 19-05-07
DF

§2.6 Mötesordförande lyfte frågan om adjungering av Stefan.

Mötet beslöt att adjungera Stefan.

§3 Stående punkter

§3.1 Verksamhetsberättelse skelpdar föredrog verksamhetsberättelsen för mötet.

Föreningen har i vanlig ordning fortsatt att träffas en gång i
veckan, men har nu under en kort tid experimenterat med att träffas
på onsdagar istället. Detta för att slippa live show:er på slayradio.
Föreningen har även annordnat en glöggkväll i julas. meklund
presenterade resultatberäkningarna från det gångna året.

§3.2 Revisorsberättelse skelpdar läste upp revisorsberättelsen.

Revisorerna var nöjda med styrelsen arbete och ansåg att det
hade skötts inom de ramar som satts av föreningen, och yrkade att
styrelsen för 2018 skulle beviljas ansvarsfrihet.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2018 lyftes.

Mötet beslöt att ge styrelsen för 2018 ansvarsfrihet.

§3.3 Komplettering av budget meklund meddelade att det skulle kunna vara nyttigt för föreningen
att gardera sig med en bättre (läs dyrare) skrivare än tidigare plan-
nerat då föreningens samarbete med TLTH kan komma att avslutas
i och med TLTH’s beslut om att fria föreningar ska bli samarbets
föreningar men hårdare ställda krav. I och med detta lyfte meklund
frågan om föreningen ansåg det rimligt att lägga lite mer pengar på
en ny skrivare.

Mötet beslöt att höja investeringsbudgeten till 4000kr.

§3.4 Fastställande av avgifter skelpdar yrkade på att medlemsavgiften skulle stå kvar på 128kr.

glyph påpekade att föreningen även har en maskinavgift för de
medlemmar som har sin maskin i lokalen och att även den är på
128kr.

Mötet beslöt fastställa medlemsavgift och maskinavgift till 128kr.

§3.5 Fyllnadsval till eventuella
vakanta suppleantposter i
styrelsen

Inga fyllnadsval fanns att göra.
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§3.6 Fyllnadsval till eventuella
vakanta suppleantposter i
systemgruppen

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.7 Fyllnadsval till eventuella
vakanta revisorsposter

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.8 Val av valberedning glyph kandiderade

weezl undrade vad valberedninges arbete innefattade.

nostrad förklarade valberedningens syfte.

weezl kandiderade

firetech nominerade rocket

rocket nominerade skelpdar

skelpdar godkände inte nomineringen.

rocket godkände sin nominering.

Mötet beslöt välja in rocket, glyph, och weezl till valberedning-
en med rocket som sammankallande.

§4 Behandling av övriga
motioner

Inga motioner hade kommit in.

§5.1 TLTH’s beslut om fria
föreningar

skelpdar presenterade TLTH’s beslut och lite kort om hur det skulle
kunna påverka föreningen.

Det nämndes att vi borde diskutera med TLTH om vi kan be-
hålla vårat postfack på kåren om vi inte kan klassificeras som
samarbetsförening.

glyph ansåg att styrelsen kunde ta kontakt med TLTH och dis-
kutera frågan.

firetech meddelade att TLTH ombett samtliga fria föreningar att
kontakta dem och berätta hur föreningarna vill göra.

Mötet ansåg att styrelsen inleder kommuniké med TLTH för att
utreda frågan.
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§5.2 Access till föreningslokalen rocket presenterade punkten samt hur regelverket såg ut.

tux påpekade att det behövde göras en del redaktionella änd-
ringar.

kapsyl anmärkte att det kunde vara av värde att ha en gästbok
så att gäster kan skriva in sig.

phelicks lämnade mötet 19:38 för att gå ut med hunden.

nostrad ansåg att reglerna bör bo på wikin, samt att regeldoku-
mentet behöver ses över och revideras för att förtydligas.

kmk lämnade mötet 19:43 för att få barnen i säng.

firetech yrkade på att styrelsen justerar reglerna på ett rimligt
vis och sätter dem i drift.

nostrad yrkade på att styrelsen, efter revidering, syncar med
aktiva listan.

firetech jämkade sig med nostrad’s förslag.

Mötet beslöt godkänna det framvaskade förslaget.

§5.3 Övrigt Inga övriga frågor.

§6 OFMA Ordförande förklarade mötet avslutades 19:49.

Vid protokollet

Mattias Eklund
Kassör

Justeras

Erik Wallin
Ordförande

Justeras

Mats Gustavsson
Justeringsperson

Justeras

Roderick Lundberg Bauhn
Justeringsperson
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