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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2006-09-27

Närvarolista:

kmk Karl Mellerup, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
mgrabbe Malin Grabbe, kassör
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnebring, sekreterare

§1

Mötet öppnas

kmk förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. kapsyl 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

• PC är köpt, Fedora och VMWare är installerat.
• Det blir två deltagare från DF till NUCCC, kapsyl ska lobba för NUCCC 2007 i Lund.
• uno och tg intensifierar arbetet med T-shirts.

§6

Årsmötet
• tg skapar utskriftsfiler.
• Förslag på datum är 31/10 18.00.
• kmk försöker boka hörsalen.
• Vi träffas söndagen 8/9 för att skriva ut och skicka.
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§7

MH och KH lokalerna

Inte så mycket nytt, ställverksbygget är inte klart. ao och tg
informerade.

§8

Föreningens ekonomi

mgrabbe informerade:
• På plusgirokontot fanns 1912 kr.
• På bankkontot fanns ca 10 000 kr.
• PC:n är betald, liksom lokalhyra och lastbilen till
Linköping.
• kapsyl ska kolla upp hyresavdrag för KH.
• Vår fond Relax Japan har gått upp ca 8 procent.
• Förslag på andra investeringar kan mailas till styre.

§9

Systemgruppen
rapporterar

• tg infomerade om vår nya Cray.
• Gruppen för GigaLunet skulle ha möte efterföljande dag.
• Namn på PC:n bör diskuteras på styre-listan.

§10

SMIL-seminarium

Det mesta ordnas av cs.lth.se, de har satt upp planscher, det
kommer vara delad dag med början i Lund och avslutas på
Malmö museum. DF får lite gratis reklam och vi behöver inte
ens betala cbs flygresa.

§11

Övriga frågor

Inga frågor.

§12

Mötet avslutas

kmk förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Mats Gustavsson
Vice Ordförande DF
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