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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2010-10-05

Närvarolista: farsan Tobias Lundquist, ordförande
nostrad Mattias Jernberg, vice ordförande
jwb Johan Bjarnevik, kassör
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
ccw Carl Cristian Arlock, infochef
sandy Joel Andersson, suppleant

§1 Mötet öppnas farsan förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsperson

danlii valdes till mötessekreterare. ccw valdes till justeringsper-
son.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringspersonen justerar omedelbart efter
mötet.

§4 Fastställande av
dagordning

farsan beslöt att godta dagordningen.

§5 Uppföljning av tidigare
beslut

jwb berättade att det inte hänt så mycket med telefoni och
kortbetalning. Han har skrivit större delen av kortbetalnings-
systemet, mindre justeringar kvar. Allting är klart med Payson.
Telefonin ser svår ut att göra sig av med, vi har inte hittat
något alternativ utan månadskostnad. Nuvarande kostnad för
telefoni är 150 kr per månad.

§6 DFs ekonomi jwb har bokfört det mesta. Fram till den siste juni har vi gått 19
844 kr och 5 öre plus. Våra värdepapper har minskat i värde
med 5 103 kr. Vi har fått in medlemsavgifter på 16 768 kr. Vi
har fått in 20 100 kr i övrigt. Vi har endast betalt hyra för våren.
Prognos för året är 28 500 kr plus.

§7 Systemgruppen
rapporterar

Systemgruppen har inget att rapportera.
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§8 Skrivare Vår skrivare är sönder. Vi måste köpa en ny. Vi beslöt att
sandy skall åka ut till MediaMarkt och leta upp en skrivare,
kriterier är laserskrivare, svartvit, gärna nätverksanslutning,
PostScript-kapabel, runt 1000 kr.

§9 Höstmöte och
tillhörande utskick

Efter viss diskussion föreslogs den 9 november som ett lämp-
ligt datum att lägga mötet på. Vi beslöt att ha höstmöte den 9
november kl 18:02. Utskicket måste ut två veckor innan mötet.
Vi beslöt att skapa utskicket den 12 oktober, även om vi inte
har en ny skrivare tills dess, i vilket fall vi får fixa utskriften på
annat vis. jwb skall prata med Mark om porto. ccw skall boka
möteslokal, företrädelsevis kårhör. Kallelsen skall innehålla en
dagordning och en budget.

§10 Pimpa terminalrummet Det har föreslagits att vi skall avskaffa de flesta terminalplat-
serna eftersom de flesta som kommer till terminalrummet ändå
har med sig sina egna laptops, och vi hellre skulle ha plats med
soffor som man då kan sitta i. Möblemang diskuterades. farsan
föreslog en vägg-tv så att vi kan se på film och spela tv-spel.
Det rör sig om en såpass stor investering så att vi kanske borde
lyfta frågan till höstmötet. Vi beslöt att ta upp det som en
informationspunkt och snarare fråga om någon har något emot
denna investering. Vi har relativt mycket pengar att röra oss
med, så ekonomiskt sett bör det inte vara några problem. De
föreslagna investeringarna är 3 000 kr till soffor och bord, samt
12 000 kr till AV-utrustning. Möbler skall vi köpa huvudsakli-
gen på Blocket eftersom man får mest för pengarna på det viset.

§11 Övriga frågor Det har föreslagits att vi skall få sälja vidare till datorföreningen
donerad hårdvara när behovet av den har upphört. Detta är
inte lämpligt. Vi beslöt att det generellt inte är tillåtet att sälja
utrustning som vi fått donerad till oss. Eventuellt kan man
donera den vidare, dock inte till privatpersoner, däremot till
exempelvis andra ideella föreningar.

§11.5 Sammanfattning av
beslut

danlii sammanfattade alla beslut under mötet.

§10 Mötet avslutas farsan förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Justeras

Carl Cristian Arlock
Styrelsesuppleant DF
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