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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2007-11-30

Närvarolista:

arno Thomas Eriksson, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
henko Henrik Larsson, kassör
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnebring, sekreterare
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 adjungerades.

§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 14 dagar.

§4

Godkännande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

• Det blev inget deltagande från DF i D-sek:s jubileum.
• 30 passerkort är införskaffade.
• Service av portomojten behövs, kostar 800 kr.
• arno har köpt kaffebryggare.
• toblun har mailat Sjögren igen angående kyla, men inget
svar.
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§6

Tid och plats för det
extrainsatta
ekonomimötet

§7

DF:s ekonomi

Styrelsen beslöt att extramötet ska hållas 13/12 kl 18.00

• Budgeterad inkomst är 52 000 kr/år
• Under våren fick vi in 20 636 kr
• Hittills under hösten har vi fått in ca 11 000 kr, men sista
betalningsdag var samma dag som mötet.
• Babs diskuterades, vi beslöt att vänta med IP-Babs pga
för hög kostnad.
• laban skulle kolla upp om Cornelius vill dela Babs med
oss.
• henko skulle kolla kostnader för detta.

§8

Systemgruppen
informerar

• tg informerade om donation av 5st E250 och 3st E450, se
bilaga.
• Den ena diskarrayen används nu till ftp. Den andra hade
mindre diskar men även den kommer användas till ftp.

§9

Övriga frågor
• Förslag på aktiviteter diskuterades.
• toblun ska hålla föredrag om ZFS 19/12.
• Vi kan få ett antal SunRay från Danmark via beast.
• hagar informerade om ändringarna av Löpet, huruvida vi
ska göra en egen bättre diskuterades.
• Även övrigt om nya webbsidorna sikuterades kortfattat,
förslag att använda Drupal.
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§10

Mötet avslutas

arno förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Mats Gustavsson
Vice ordförande DF
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