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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2005-06-08

Närvarolista:

uno Uno Engborg, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnebring, suppleant

§1

Mötet öppnas

uno förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och
justeringsperson

ao valdes till mötessekreterare. kapsyl valdes till justeringsperson.

§3

Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringspersonen uppdrogs att sinsemellan
komma överrens om tid och plats för justering.

§4

Fastställande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

• kapsyl och uno kommer att stänga SEB-kontot med de
120 örena, detta då det krävs 2 personer, och kassören är
utomlands.
• uno ska informera den mailbombande medlemmen om
uteslutning från DF.
• kapsyl informerade om ny Babs-apparat, motsvarande
den vi har kostar 8100 kr, en för GSM 10250 kr. DF skulle
gärna vilja ha en för IP, det är på gång från Babsfolket,
kapsyl uppmanades att kontakta dem och anmäla intresse
att vara med i eventuell pilotgrupp. Ingen närvarande
visste när avtalet med Babs går ut, kanske årsskiftet,
kassören borde ta reda på.

1 (3)

05-06-08
STYRELSEN

§6

Föreningens ekonomi

tg informerade.
• Kassan 26832.65 kr
• Fonden 130270.58 kr
• Systemkonto 3134.27 kr
• De 6000kr för stålburen är fortfarande inte fakturerat, uno
kommer skicka faktura och meddela på styre-listan när
den är skickad.

§7

Systemgruppen
informerar

• quota på igloo kollar nu detta från frodo.
• Inga framsteg angående alternativ ingång till lokalen i
mattehuset.

§8

Övriga frågor
• Styrelsen beslutade godkänna förslaget från hagar om att
skänka en Ultra-2 till OpenBSD. Konfiguration och andra
detaljer bestäms på systemgruppslistan.
• DF kommer inte ha ordinarie exp under sommaren, men
det går bra att e-posta expare och boka tid.
• Styrelsen borde sammanställa lista över när
styrelseledamöter är borta längre tid, uno kommer
ta tag i detta. Även en ansvarslista, varje ledamot bör se
till att det finns någon annan ansvarig för respektive post
vid bortavaro som vid längre resor.
• Styrelsen tycker det vore trevligt om vi kunde ha
styrelsemöte med alla 9 närvarande någon gång.
• DF kommer ha en aktivitet under sommaren. En informell
Grillfest, gärna en lördag. kaspyl kommer kolla upp och
meddela på aktiva-listan.
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§9

Mötet avslutas

uno förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
Suppleant DF

Mats Gustavsson
Vice Ordförande DF
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