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HÖSTMÖTESPROTOKOLL 2019-11-26

Närvarolista: firetech, Joakim Tufvegren
skelpdar, Erik Wallin
weezl, Vasil Nokhrin
vicdahl, Victor Dahlblom
glyph, Fredrik Andersson
nh, Niklas Hernaeus
rocket, Roderik Lundberg Bauhn
tux, Marina Z Nilsson
ali, Anders Lindgren
nostrad, Mattias Jernberg
meklund, Mattias Eklund

Fjärrnärvarolista: jokke, Joakim Roubert

§1 OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat 18:21.

§2 Mötesformalia

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

§2.2 ali & rocket valdes till justeringspersoner.

§2.3 Röstlängden upprättades enl. närvarolistan ovan.

§2.4 Mötet beslöt att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst, med
förbehåll att lokal borde vara ordnat och utlyst mer än åtta timmar
innan mötet.

§2.5 skelpdar yrkade på att lägga till punkten

4.1 Samarbetsförening

Mötet beslöt att godkänna dagordningen med tillägget ovan.

§3 Stående punkter
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§3.1 Verksamhetsberättelse skelpdar föredrog verksamhetsberättelsen för mötet:

Under 2019 har DF:s verksamhet fortsatt som vanligt, under tis-
dagar och under ett försök att träffas på onsdagar. Vi har haft två
styrelsemöten och två medlemsmöten, där det bland annat jobbats
med att gå med som samarbetsförening i TLTH. Vi har även försökt
visa upp oss mer, genom att vara med på Hälsningsgillet i AF Borgen.

meklund presenterade resultatberäkningarna från första halvan
av året.

glyph nämde att fonden fortfarande finns, samt att de pengarna
borde flyttas någonstans där föreningen kan komma åt dem.
Mötet diskuterade fonder och investeringsmöjligheter.

§3.2 Val enl. stadgar och
reglemente

rocket presenterade valberedningens förslag till poster för det kom-
mande året:

Suppleant kapsyl, ali
Systemgruppen skelpdar, ali, firetech
Styrelseledamot glyph
Revisor nostrad

Mötet öppnade upp för kandidering till poster.
Efter kandideringen såg förslagslistan ut som så:

Ordförande skelpdar
Kassör weezl
Systemgruppsansvarig rocket
Styrelseledamot glyph, meklund
Suppleant kapsyl, ali, firetech
Systemgruppen skelpdar,firetech, ali
Revisor nostrad, tux
Valberedning skelpdar, rocket, weezl

Mötet beslöt att ta valen i klump.
Mötet beslöt att välja in klumpen enligt ovan.

§3.3 Fyllnadsval vakanta
suppleant poster

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.4 Fyllnadsval vakanta poster
i systemgruppen

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.5 Fyllnadsval vakanta
revisorsposter

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.6 Fastställande av avgifter Mötet beslöt fastställa medlemsavgift och maskinavgift till 128kr.
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§3.7 Fastställande av budgeten
för det kommande året

Budgeten fastställdes enl. förra årets budget.

Föreningens versamhet för det kommande året diskuterades.

Mötet beslöt flytta tillbaka DF-kvällarna till tisdagar.
Mötet föreslog att föreningen borde försöka vara närvarande på
Hälsningsgillet och Kårestivalen för att marknadsföra föreningen och
dess syfte till studenterna.

Föreslag på aktiviteter som föreningen skulle kunna hålla i togs
upp, bland dessa var t.ex.: whitehat hacking, hackathon, och puzzle-
hacking.

§4 Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp.

§4.1 Samarbetsförening skelpdar förklarade att ansökan om att bli sammarbetsförening hos
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) ligger i Dator-
föreningens framtid, samt vad det skulle innebära för föreningen och
dess medlemmar.

Då ansökan inte var garanterad så föreslogs det att föreningen
borde hålla sig på god fot med Mattehusets prefekt för att minimera
risker vid eventuellt avslag. Vidare diskuterades möjlighet att försöka
få upp skyltar till föreningen samt en door station för insläpp till
föreningen för besökare som inte har access ner till lokalen.

Diskussion om passiva medlemmar uppstod och hur de skulle
förhålla sig till den nya sammarbetsformen mot TLTH. Mötet kom
fram till att det nu inte är problematiskt.

Mötet beslöt att ansöka om att bli Sammarbetsförening hos TLTH.

§5 OFMA Ordförande förklarade mötet avslutat 19:46.
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Vid protokollet

Mattias Eklund
Kassör

Justeras

Erik Wallin
Ordförande

Justeras

Anders Lindgren
Justeringsperson

Justeras

Roderik Lundberg Bauhn
Justeringsperson
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