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STYRELSEN

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2009-09-08

Närvarolista:

farsan Tobias Lundquist, ordförande
firetech Joakim Andersson, vice ordförande
laban Henrik Torstensson, kassör
ao Andreas Önnebring, sekreterare
sandy Joel Andersson, informationschef
flex Björn Andersson, systemansvarig
nostrad Mattias Jernberg, medlem
coper Lars Dunemark, medlem

§1

Mötet öppnas

farsan förklarade mötet öppnat.
nostrad och coper adjungerades.

§2

Val av sekreterare och
justeringsman

ao valdes till mötessekreterare. sandy valdes till justeringsman.

§3

Tid och plats för
justering

Sekreteraren kontaktar justeringsmannen.

§4

Dagordning

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

• Affisch är gjord och uppsatt
• sandy har kollat upp t-shirt. Svart tröja med vitt tryck vill
vi ha.
• farsan har inte fått info om ftp.lu.se
• Ytterligare saker till el och kyla är beställt
• Försäkring är inte undersökt mera
• Vi bör fråga kåren om ny lokal
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§6

DF:s ekonomi

laban informerade
• Vi har 56 201 kr på kontot, men då ska dsek ha 40 633 kr,
så det blir ca 15 kkr kvar
• På fonden finns 22 675 kr och på Avanza 100 013 kr
Styrelsen diskuterade ändringar i budget.
• Skiftet kostade ca 2200 kr. Vi har köpt rackskåp för 3000
kr.
• Förbrukning kommer gå över 500 kr och telefon över 1000
kr
• Eftersom försäkring ej är ordnad blir det 1000 kr plus på
den posten
Totalt ligger vi 6500 kr plus jämfört med vad som är budgeterat. laban uppdrogs att ta fram en reviderad budget inför
utskicket.

§7

Placering av DFs
fonderade medel

Styrelsen beslöt att om möjligt investera 90 000 kr i
Gamma. Det är en aktiekorgsinvestering med Royal Bank of
Scotland som emittent. Den erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB. Vi anlitar Exceed för att bevaka vår investering
och komma med förslag på förändringar. laban uppdrogs att
åter kontakta Johan Bosved på Exceed.

§8

Safari

Safari på TLTH är i morgon. Fyra datorer är förberdda att visas
upp.

§9

Medlemsragg

Affischer är uppsatta. Medlemmar engagerade i nollning får
gärna tipsa de nya om DF.

§10

Årsmöte

Styrelsen beslöt att ha årsmötet 17/11 17.59. Utskick snart,
sista betalningsdag 31/10. sandy uppdrogs att boka Kårhusets
hörsal.
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§11

Systemgruppen
rapporterar

flex och farsan redogjorde.
• Vi fick en dator till idag. Sun med 2*750 MHz
• Hagbard som hade telnetbuggen bör uppgraderas
• Vi har fortfarande backup

§12

Övriga frågor

DF-pub föreslogs. farsan frågar dsek.

§13

Mötet avslutas

farsan avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
sekreterare DF

Joel Andersson
informationschef DF
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