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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2007-05-28

Närvarolista:

arno Thomas Eriksson, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
henko Henrik Larsson, kassör
uno Uno Engborg, infochef
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnebring, sekreterare
toblun Tobias Lundquist, suppleant

§1

Mötet öppnas

arno förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. ali 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

Godkännande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

• cpuer till ra är inköpt.
• Arbetet med t-shirts och tygmärken intensifieras.

§6

NUCCC

DF höll NUCCC i början av maj.
• Utgifterna var 500kr mer än planerat, stoppas på övrigt.
• Trebucheten ej inräknad. 16-1700 kr, även den övrigt
• Nästa NUCCC blir i Trondheim
• Arrangemanget fick positiv feedback från deltagarna.
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§7

Medlemsutökande
åtgärder

• skåp, arno och toblun undersöker
• Be beast starta dinosaurier
• Affischer, sparka på flex
• Nollningsaktiviteter, kapsyl kontaktar nollegeneral
• Föreläsningar
• Förbättra hemsidan.

§8

Våra lokaler
• Önskemål om soffa, kylskåp och kaffekokare uppkom.
• slänga guck. toblun, henko, ao
• MH inventera
• toblun, flex, tg, ao flytta kablar
• ao kollar skyddsrum
• tg kollar fjärrkyla

§9

DF:s ekonomi
• På bankkontot fanns ca 5000 kr.
• På plusgirot 13675 kr.
• arno fixar egen dosa.
• Samla budget och bokslut på /styre/ sidorna
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§10

Systemgruppen
rapporterar

• bytt 8 cpuer i ra och 4 i platon
• Vi har nu Giga-nät, ej fulkabel
• Rack-kit till ra bör skaffas
• Nya verktyg
• frodo, igloo och mail-relay är flyttade till MH.
• backup diskuterades.

§11

Övriga frågor
• Grillning, kapsyl kollar
• Mötet beslöt att anta ph0x som extern medlem.

§12

Mötet avslutas

arno förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Mats Gustavsson
Vice Ordförande DF
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