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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2012-10-16

Närvarolista: nostrad Mattias Jernberg, ordförande
jwb Johan Bjarnevik, vice ordförande
sandy Joel Andersson, kassör
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
farsan Tobias Lundquist, systemansvarig
glyph Fredrik Andersson, suppleant

§1 Mötet öppnas nostrad förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsperson

danlii valdes till mötessekreterare. sandy valdes till juster-
ingsperson.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringspersonen justerar omedelbart efter
mötet.

§4 Dagordningen Ordföranden beslöt att fastställa dagordningen, med tillägg av
NUCCC-paragraf 7.3 1/2 .

§5 Uppföljning av tidigare
beslut

Det fanns inga tidigare beslut.

§6 Ekonomi sandy försäkrade oss om att det ser bra ut. Vi ligger 4 000 kr
plus i pengar. Vi har 180 000 i tillgångar. Vi har ungefär 108
betalande medlemmar under 2012. Vi kommer förmodligen
att landa på mellan 26 000 och 28 000 i intäkt under året, detta
är under budget men ändå plusresultat. Förslag på att minska
utgifterna för att matcha de minskade intäkterna fanns, bland
annat att byta telefonabonnemangsform. Mötet beslöt att byta
till IP-telefoni.

§7 Årsmöte Vi bör ha möte i november, närmare bestämt 27 november. Ut-
skicken fixar vi 30 oktober, med inbetalningsdatum satt till 25
november. Vi har som vanligt inga kuvert, danlii uppdrogs att
köra till Staples och kolla om de har fönsterkuvert i C5-format.
För övrigt så måste vi ha ett styrelsemöte den 20 oktober, för
att ta hand om alla motioner som kommer att inkomma.
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§7.3
1/2

NUCCC kapsyl vill ha retroaktiv sponsring för sitt deltagande i NUCCC
2012. Mötet beslöt att bevilja sponsring med upp till 800 kr, om
han har giltigt resekvitto.

§8 Övriga frågor farsan meddelade att systemgruppen vill köpa in en ny
hemdiskserver. En sådan skulle kosta ungefär 25 000 kr.
Eventuellt kan vi få en bättre begagnad gratis. farsan under-
söker detta till nästa styrelsemöte.

§9 Mötet avslutas nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Justeras

Joel Andersson
Kassör DF
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