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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2008-01-31

Närvarolista:

arno Thomas Eriksson, ordförande
flex Björn Andersson, vice ordförande
laban Henrik Torstensson, kassör (till punkt 13)
tg Tomas Gradin, systemansvarig (från punkt 10)
ao Andreas Önnebring, sekreterare
toblun Tobias Lundquist, informationschef
kapsyl Mats Gustavsson, suppleant

§1

Mötet öppnas

flex förklarade mötet öppnat.

§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 14 dagar.

§4

Godkännande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

laban har städat i terminalrummet.

§6

DF:s ekonomi

laban redogjorde för ekonomin.

§7

Medlemsmaskiner

Styrelsen beslöt att tillåta nya medlemsmaskiner efter ventilation har ordnats och med krav att personen ska varit medlem i
minst ett år och ha bra motivering till behov av fysisk maskin.
Vi kommer även att kunna erbjuda medlemmarna virtuell
webbhost på ra, zon på zonesmaskinen och virtuell maskin
under Xen.
Styrelsen uppdrar åt systemgruppen att bestämma detaljerna.
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§8

Kortaccess
• Styrelsen beslöt att DF ska ta ut 100 kr i deposition för
våra kort. Hela summan ska vara deposition, ingen admininistrativ avgift.
• Pedellen/TLTH kommer ta 100 kr för själva accessen.
• laban uppdrogs att modifiera blanketterna för kortutlån.
• Vi ska skapa en webbsida där pedellen ska kunna se vilka medlemmar vi lånat ut kort till så han kan lägga upp
tillträde endast för dessa.

§9

Medlemsragg till DF
• Vi har redan fått fem nya medlemmar denna termin.
• Vi behöver göra en ny affisch för att locka medlemmar, A3
och färg. Denna bör senast vara klar till vårmötet.
toblun uppdrogs att fråga på Aktiva efter artistiskt kunnig
medlem.

§10

AFs erkännade av DF

(tg ankom till mötet)
ao uppdrogs att till nästa möte närmare undersöka fördelar
och nackdelar med att bli “erkänd studentförening” hos AF.

§11

Tid och plats för
vårmötet

Styrelsen beslöt att vårmöte ska hållas den 11/3 kl 18.00 i
kårhusets hörsal.
Kallelse och inbetalningskort bör skickas senast 15/2, med
förfallodatum sista februari.
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§12

Systemgruppen
informerar

• frodo har en krånglande disk.
• ra har övertagit driften av webbsidor, och vi har bytt till
Drupal.
• Vi hade ett oplanerat strömavbrott i början av januari.
Detta sammanföll med det planerade bytet av mailserver och ledde till att bytet inte kunde genomföras.
• Cray:en är ännu inte i drift.
• Några flera terminaler har tagits i drift.
• FTP-servern används flitigt, vi speglar numera även
Ubuntus paket och Mozilla.

§13

Övriga frågor
• kapsyl berättade att NUCCC blir till hösten.
• laban ville ha kassaskåpsnyckel, han kan få kapsyls.
Medlemmar som nu har nyckel är tg, ao, kapsyl, mva och
okänd. Styrelsen beslöt att alla som har nycklar ska kvittera ut dem.
• toblun hade fått en fråga om TLTH:s backup. Förslag på
att samordna detta med DF eller Dsek. (laban lämnar
mötet)
• Pålsjö Ängsblad vill eventuellt byta lokal med oss.
Fördelar, nackdelar och alternativ diskuterades.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Tobias Lundquist
informationschef DF

3 (3)

