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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2008-03-09

Närvarolista:

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

§0

Mötet öppnas

arno förklarade mötet öppnat.

§1

Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. toblun valdes till justeringsman.

§2

Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringsmannen uppdrogs att sinsemellan
komma överens om tid och plats för justering, inom 14 dagar.

§3

Godkännande av
dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§4

Uppföljning av tidigare
beslut

• tg ska kombinera service av portomojten med
Stockholmsresa under påsken.
• Kyla till MH är på gång.
• flex ska skriva formulär för utkvittering av nycklar.
• toblun påmindes om att fråga Aktiva om någon kan göra
affisch.

§5

Kårhuslokalen

Pålsjö Ängsblad vill ha vår lokal i Kårhuset, styrelsen beslöt
att avvakta tills vi vet mera, vi vill veta vad de kan erbjuda oss
istället.
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§6

DF:s ekonomi

§7

Systemgruppen
informerar

laban redogjorde för ekonomin. På vanliga kontot har vi 19547
kr, och på fondkontot ca 22000kr.

• På systemgruppens konto finns inga pengar.
• toblun och arno ska hämta SunRays från DTU.
• Styrelsen beslöt att systemgruppen får skänka datorer till
andra föreningar.
• tg informerade att vi kommer ta bort Raid-kortet i frodo,
och uppgradera till Solaris 10.

§8

Vårmötet
• arno räknar antalet anmälda till mötet och tillsammans
med toblun beställer och hämtar Widerbergare.
• arno läste upp verksamhetsberättelsen och några mindre
korrigeringar gjordes i denna.

§9

Övriga frågor
• kapsyl påminde att NUCCC kommer hållas i Trondheim
till hösten, och road-trip kan anordnas.
• toblun informerade att vi kan få fyra datorer med quad
Xeon, systemgruppen uppdrogs att kolla upp mer exakt.
• toblun och beast har diskuterat demo av Sun-Ray.

§A

Mötet avslutas

arno avslutade mötet.
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Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Tobias Lundquist
informationschef DF
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