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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2006-06-15

Närvarolista: kmk Karl Mellerup, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
mgrabbe Malin Grabbe, kassör
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnebring, sekreterare
uno Uno Engborg, infochef
daniel Daniel Karlsson, suppleant

§1 Mötet öppnas kmk förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. daniel valdes till justeringsman.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringsmannen uppdrogs att sinsemellan
komma överens om tid och plats för justering, inom 10 dagar.

§4 Fastställande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5 Uppföljning av tidigare
beslut

Halva fonden är investerad i Relax Japan, enligt tidigare beslut.

§6 NUCC NUCC kommer vara 13-15/10 i Åbo. uno ska fråga på Aktiva
huruvida DF:s medlemmar är intresserade.
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§7 Kårhuset

• Dörren är numera ok.

• 5st 21-tum skärmar och 5st Blade 100 är ditkörda.

• Eventuellt inköp av PC är ej kollat.

• uno var intresserad av inköp av digitaliserings-
bord/ritbräda

• Telefonen vi hade försvann, den vi lånade av Pedellen är
nog trasig, daniel har nog en fungerande.

§8 Kommande fester

• DF fyller 20 år, detta beslöt mötet att fira i september, t.ex.
genom en sittning i Idét. Info-chef uno gavs i uppdrag att
kontakta klubbmästare henko.

• SMIL fyller 50 år, detta vill DF fira tillsammans med CS,
t.ex. med middag i Gasque-salen, studiebesök på Malmö
museum, visning av cb:s simulator. tg gavs i uppdrag att
kolla med cb och uno skulle kolla med henko.

§9 Föreningens ekonomi mgrabbe informerade:

• På plusgirokontot fanns ca 11 000 kr.

• På bankkontot fanns ca 19 000 kr.

• Inga större utgifter väntas.
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§10 Systemgruppen
informerar • tg informerade att hemdiskarna åter ligger på Raid-5

• Webbservern Ra är på gång att driftas.

• Systemgruppen hade ett möte angående ett intrång på en
tysk webbserver, vilket hade skett via en medlemsmaskin
som körde Tor.

• Styrelsen beslöt att flytten av maskinerna från väggen
i Mattehuset, pga renovering av ventilation, skulle ske
efterföljande lördag.

§11 Övriga frågor

• ao ska kolla DF:s post i sommar.

§12 Mötet avslutas kmk förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Daniel Karlsson
Suppleant DF
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