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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2006-10-26

Närvarolista:

kmk Karl Mellerup, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
mgrabbe Malin Grabbe, kassör
uno Uno Engborg, Infochef
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. tg 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

• Jubileumsmiddag 4/12, bokas genom mail till uno och betalas via plusgiro.
• IP-babs finns att beställa, men är dyr.
• uno och tg intensifierar arbetet med T-shirts.

§6

Årsmötet
• Aulan är bokad för årsmötet.
• ao skall beställa Widerbergare. Hämtas av ao och tg.
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§7

MH och KH lokalerna
• ao och tg informerade.
• MH-lokalens nät går via VPN från PC:n
• Frodo och Igloo är flyttade till KH.
• Vi kan bli tvungna att byta IP då vi bara får en serie.
• Vi kan få en donation av hårdvara från Sun.

§8

NUCCC

kapsyl informerade utförligt om NUCCC-06 i Finland. Planer
för NUCCC-07:
• Sikta på att hålla det i maj månad.
• Studiebesök?
• Föredrag?
• Sittning? Hyra halv nation? (det brukar vara 30-40 pers).
• Vi bör tillsätta en NUCCC-kommitté.
• lokal, logi, t-shirts och tygmärken bör planeras.
• Kommittén får egen mailing-lista och rapporterar till
styrelsen.

§9

Föreningens ekonomi

mgrabbe informerade:
• I fonden fanns 76789 kr.
• På bankkontot fanns 6383 kr.
• Förslag på andra investeringar kan mailas till styre.

§10

Systemgruppen
rapporterar

• Vi vill starta upp vår Cray.
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§10

Övriga frågor
• uno planerar vår nya webbserver, interaktiv sajt, JSP osv.
• ao föreslog perf som hedersmedlem, vilket skulle tas upp
på årsmötet.

§11

Mötet avslutas

kmk förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Tomas Gradin
Systemansvarig
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