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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2008-08-18

Närvarolista:

arno Thomas Eriksson, ordförande
flex Björn Andersson, vice ordförande
ao Andreas Önnebring, sekreterare
laban Henrik Torstensson, kassör
toblun Tobias Lundquist, informationschef

§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 med tilläggen:
7 kylmaskin, 8 förråd, 9 Safari och 10 NUCCC.

§4

Uppföljning av tidigare
beslut

• Rackskåpet är sålt men inte hämtat.
• toblun och flex har pratat med Mario om kylmojt.
• Formulär för kortaccess är ej skapat.

§5

DF:s ekonomi

Kassören laban informerade. Inga nya fakturor. Vi har 4118 kr
på kontot och ca 22 kkr på fondkontot.
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§6

Systemgruppen
informerar

• pucko kör nu Ubuntu
• gollum är ominstallerad, den ska bli hemdiskserver med
3*146 + 2*18 GB.
• cartman är överbelastad, butters ska hjälpa till.
• flex har fått root på switcharna.
• ao informerade om eventuella donationer från DDG.

§7

Kylmaskin

Husprefekt Mario såg inga problem med att låta DF installera
kylmaskin. toblun uppdrogs att begära skriftlig offert på kylmaskin och elskåp.

§8

Förråd

Det finns ett förråd på 6*5 meter i MH, toblun uppdrogs att
kolla om vi kan hyra det.

§9

Safari

Vi beslöt att inte ställa upp på Safari i år då det krockar med
NUCCC.

§10

NUCCC

NUCCC hålls i år i Trondheim. Styrelsen beslöt att DF inte
ska bidraga med pengar till resenärer. Det verkar finnas större
intresse för flyg än bil.

§11

Höstmöte

Styrelsen beslöt att höstmötet ska hållas 23/9 18:30. Utskick
ska ske på expen 2/9.

§12

Övriga frågor

toblun har lämnat förslag på projektavtal till .SE.

§13

Mötet avslutas

arno avslutade mötet.
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Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Tobias Lundquist
infochef DF
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