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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2011-02-01

Närvarolista:

nostrad Mattias Jernberg, ordförande
sandy Joel Andersson, vice ordförande
farsan Tobias Lundquist, systemansvarig
ccw Carl Christian Arlock, informationschef
kapsyl Mats Gustafsson, supleant
vicdal Victor Dahlblom, revisor

§1

Mötet öppnas

nostrad förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och
justeringsman

sandy valdes till mötessekreterare. farsan valdes till justeringsman.

§3

Tid och plats för
justering

Efter mötet.

§4

Dagordning

nostrad läste upp dagordningen.

§4.5

Adjungeringar

Mötet beslöt att eventuellt adjungera vicdal ifall det skulle
behövas.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

• sandy jobbar på att ta fram en ny skrivare, eventuellt finns
det en från jwb som kan användas.

§6

DF:s ekonomi

jwb ej närvarande men jwb rapporterar att det ser bra ut för oss.

§6.5

Resa till banken

Det måste genomföras en resa till banken för att farsans access
ska lämnas över till sandy.
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§6.6

Systemgruppen
rapporterar

• Det har städats i MH-källaren, bland annat NCR, Unisys
och lite annat skrot har slängts ut. Mer städning kommer
att ske under våren.
• Arbetet med en ny mailserver har återupptagits och fortgår.

§6.7

Exptider
• DF’s exptider bör förbättras så att det är öppet även under dagtid, detta för att dra fler besökare och skapa fler
medlemmar.
• Mötet beslöt att införa dagtidsexp på torsdagar, 12.00 13.00. Schema upprättas för detta med två DF’are per torsdag.

§7

Pimpning av
terminalrummet

§8

Planer inför 2011

Soffa och bord ska införskaffas och lite skrivbord och terminaler ska flyttas ut. farsan har kikat runt på blocket men inte
hittat något som direkt passar, spaning fortsätter gemensamt.

• DF måste närvara på kårsafarit under 2011, ccw ansvarar
för att detta sker.
• DF måste återfinna sin identitet och målgrupp under
2011.
• DF måste uppdatera sin profil utåt, websida och liknande.
• DF ska skapa en SVN eller liknande för medlemmar.
• nostrad lyfter den diskussion vi hade på mötet runt planer
och identitet till aktiva listan för vidare arbete.

§9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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§10

Sammanfattning

Under mötet diskuterades mycket runt vad vi ska göra under
2011, det framkom även att DF lite saknar identitet, vad gör vi
egentligen? Ett arbete för att skapa svar på dessa frågor påbörjas, diskussionen ska lyftas till aktivalistan.
• Resa till banken ska genomföras så fort som möjligt.
• Dagtidsexp ska införas på torsdagar mellan 12 och 13.
• Protokoll för styrelsemöte ska skrivas under mötet och justeras direkt efter mötet. Därefter ska protokoll publiceras
på hemsidan för enkel åtkomst.

§11

Mötet avslutas

nostrad avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Joel Andersson
Vice Ordförande

Tobias Lundquist
Systemansvarig
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