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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2013-06-02

Närvarolista: nostrad Mattias Jernberg, ordförande
glyph Fredrik Andersson, vice ordförande
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
sandy Joel Andersson, kassör
farsan Tobias Lundquist, systemansvarig
ccw Carl Cristian Arlock, informationschef
firetech Joakim Andersson, suppleant
ao Andreas Önnebring, suppleant
tg Tomas Gradin, suppleant
jwb Johan Bjarnevik, revisor

§1 Mötet öppnas nostrad förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsmän

danlii valdes till mötessekreterare. sandy och farsan valdes till
justeringsmän.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringsmännen justerar protokollet 2013-
06-03 i E-huset.

§4 Dagordningen Ordföranden beslöt att fastställa dagordningen.
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§5 Uteslutningsärende Då mikaelb, Mikael Bonnier, medlem 93, har blivit föremål
för ett ärende hos bland andra LTH:s rektor, är det mötets
syfte att diskutera uteslutning av sagda medlem, jämlikt §20 i
stadgarna.
Det mikaelb har gjort är att skicka e-brev med främlingsfientligt
och kränkande innehåll från Datorföreningens mailserver, till
ett antal personer inom universitetet. Detta är naturligtvis ett
olämpligt beteende och därtill ett som inte Datorföreningen
skall behöva sättas i samband med, med tanke på domännamn
och övriga identifikationsmedel i e-brevet.
Ordförande nostrad yrkade följande: ”Jag yrkar på att Mikael
Bonnier preliminärt utesluts ur föreningen med [nedanstående]
motivering. Tiden för skriftlig anföring till besvär sätts till fjor-
ton (14) dagar. Bonnier meddelas härom skriftligen per
rekommenderat brev som inkluderar motivering, tidsram
innan beslutet göres permanent, samt protokoll där beslutet
togs.”
Votering skedde. nostrad, glyph, danlii, sandy, farsan och ccw
biföll nostrads yrkande.
Motivering: ”Styrelsen för DF finner att de brev Mikael Bonnier
har skickat med hjälp av DF:s system till andra på universitetet
är av sådan art att de skadar föreningens intresse i tillräckligt
hög grad för att motivera en uteslutning ur föreningen.”
nostrad fann således att styrelsen beslutat om Mikael Bonniers
preliminära uteslutande ur föreningen.
Ett rekommenderat brev med meddelande om uteslutningen
kommer att skickas till Mikael Bonnier.

§6 Övriga frågor Det fanns inga övriga frågor.

§7 Mötet avslutas nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Daniel Liikamaa
Mötessekreterare

Justeras

Joel Andersson
Justeringsman

Justeras

Tobias Lundquist
Justeringsman
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