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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2012-04-10

Närvarolista:

nostrad Mattias Jernberg, ordförande
jwb Johan Bjarnevik, vice ordförande
sandy Joel Andersson, kassör
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
ccw Carl Cristian Arlock, infochef
glyph Fredrik Andersson, suppleant
vicdahl Victor Dahlblom, revisor

§1

Mötet öppnas

nostrad förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och
justeringsman

danlii valdes till mötessekreterare. jwb valdes till justeringsman.

§3

Tid och plats för
justering

Sekreteraren och justeringspersonen justerar omedelbart efter
mötet.

§4

Dagordningen

Mötet beslöt att godta dagordningen, med tillägget 7.5.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

Det blev ingenting med geekend-aktiviteten. jwb har inte pratat
med nostrad om ny hemsida.

§6

Vårmötet / Behandling
av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen. I övrigt är allt klart
inför mötet, förutom ekonomin från 2010, som vicdahl har sökt
uno om, utan att få svar. Ytterligare påstötningar skall utövas.

§7

DF:s ekonomi

sandy redogjorde för ekonomin. Några tusen har kommit in på
kontot för medlemsavgifter. Resten får vi veta efter vårmötet.

§7.5

Affisch

ccw har framställt en affisch som blivit väl mottagen. Den
skall tweakas ytterligare och skrivas ut så att den blir klar till
nollningen.

1 (2)

12-04-10
STYRELSEN

§8

Övriga frågor

jwb redogjorde för ett samtal han haft med sandy och vicdahl,
om föreningens framtid. Vi har stora engagemangsproblem och
rekryteringsproblem i föreningen. Inga beslut som tagits om
projekt och att ragga medlemmar har följts upp. Åtgärder som
föreslås är att minska styrelsen till 3 personer, minska antalet
medlemmar för att uppnå beslutsmässighet på mötena till 5,
minska antalet medlemsmöten till 1 om året, ta vissa beslut
från medlemsmötet till styrelsen istället, etc. Detta måste tas
upp på vårmötet, och om det bifalls så krävs stadgeändringar,
med extrainsatt medlemsmöte och sedan höstmöte som krav, i
vanlig ordning.

§9

Mötet avslutas

nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Johan Bjarnevik
Vice ordförande DF
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