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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2006-08-24
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

uno hade ej kontaktat henko angående DF-jubiléet

§6

SMIL

tg informerade om mötet med cs.lth.se. DF behöver bara bidra
med cb och eventuell middag.

§7

20-års-fest

Slutet av september eller början av oktober kunde vara bra.

§8

DF-platsbank

Då det händer att styrelsen får e-post angående jobb, vilka vi
vidarbefodrar till Aktiva har fråga om webbaserad platsbank
uppkommit. Den skulle vara tillgänglig endast för medlemmarna. Mötet beslöt att undersöka vidare efter ombygget i
mattehuset är klart och Ra kan driftas igen.

§9

Safari

Vi borde visa upp oss på årets Safari. uno fick i uppdrag att
ordna affisch och kapsyl att fixa skärmväggar att sätta den på.
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§10

Föreningens ekonomi

mgrabbe informerade:
• På plusgirokontot fanns ca 11 000 kr.
• På bankkontot fanns ca 19 000 kr.

§11

Systemgruppen
rapporterar

• Mötet beslöt att köpa PC, i enlighet med tidigare diskussioner och med ankomst innan Safari. ao fick i uppdrag
att kolla upp och maila styrelsen.
• Även inköp av Mac diskuterades, men vi beslöt att ta en
sak i taget.
• ao skulle lägga till uno på drift-listan.
• tg infomerade om vår nya Cray.

§12

Övriga frågor
• Mötet beslöt att föreningen kunde stå för kostnader upp
till 3000kr att dela på för resenärer till NUCCC. kapsyl fick
i uppdrag att fråga på Aktiva om flera ville med till Finland. Liksom att verka för att DF ska hålla NUCCC 2007.
• Frågan om DF-T-shirt ventilerades ånyo.
• Fjärrkyla till MH vill vi ha, men det är inte så akut när
hösten är på gång, och vi vill helst få ombyggnaden klar
innan vi ber Akademiska Hus om mer saker.

§13

Mötet avslutas

kmk förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Daniel Karlsson
Suppleant DF
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