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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2007-09-29

Närvarolista: arno Thomas Eriksson, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
uno Uno Engborg, infochef
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnebring, sekreterare
ali Anders Lindgren, suppleant
toblun Tobias Lundquist, suppleant
flex Björn Andersson, medlem
hagar Håkan Kvist, medlem
laban Henrik Torstensson, medlem

§1 Mötet öppnas arno förklarade mötet öppnat. flex, hagar och laban adjunger-
ades.

§2 Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. toblun 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 med tillägg av punkt 7
mattehuset och 7.5 kort.

§5 Uppföljning av tidigare
beslut • Arbetet med t-shirts och tygmärken intensifieras.

§6 D-seks 25:års-jubileum D-sektionen firar 25 år i slutet av november. DF kan bidraga
med t.ex. NCR-datorn.

§7 Mattehuset Styrelsen bemyndingar systemgruppen att sälja eller på annat
sätt göra sig av med datorer som vi inte behöver. T.ex Ultra-1,
Sparc Server 1000. Förslag på auktion i mattehusets foaje.
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§7.5 kort

• ao gavs i uppdrag att fortsätta undersöka.

• exparna ska sköta utlån av kort.

• Styrelsen beslöt att deposition ska vara 100kr.

§8 Höstmötet

• Preliminärt hålls höstmöte 17/11 kl 13.00.

• Kallelse måste då skickas senast 27/10.

• tg uppdrogs att kolla service av portomojten.

• ao uppdrogs att kolla medlemskortpapper och kuvert.

• uno uppdrogs att boka lokal.

§9 Utsmyckning av
terminalrum • Vi har fått en soffa.

• Whiteboard från MH passar bättre i KH.

• arno gavs i uppdrag att köpa kaffebryggare för max
1000kr.

• Önskemål om kyl och halvgenomskinlig fönsterfolie up-
pkom.

§10 DF:s ekonomi

• På kontot finns 56 421kr, men D-sek har inte fått sina pen-
gar.

• I fonden finns 21 512kr.

• På systemkontot finns 0kr.
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§11 systemgruppen
informerar • tg har köpt kondensator i Japan till NCR:en.

• Ra är snart fullbestyckad.

• Vi har fått Gigabitnät till MH och nytt subnät i KH.

• Lolitan är rootad.

• Vi har fått två diskarrayer med vardera 8*120GB från
DDG.

• Eventuellt kan vi få en bandrobot.

§12 Övriga frågor

• arno kollar fjärrkyla.

• Förslag på fotokväll uppkom.

• uno informerade om Plone.

§13 Mötet avslutas arno förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Justeras

Tobias Lundquist
Suppleant DF
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