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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2013-06-25

Närvarolista: nostrad Mattias Jernberg, ordförande
glyph Fredrik Andersson, vice ordförande
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
sandy Joel Andersson, kassör
ccw Carl Cristian Arlock, informationschef
firetech Joakim Andersson, suppleant
kapsyl Mats Gustavsson, suppleant

§1 Mötet öppnas nostrad förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsmän

danlii valdes till mötessekreterare. glyph valdes till justerings-
man.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringsmännen justerar protokollet
omedelbart efter mötet.

§4 Dagordningen Ordföranden beslöt att fastställa dagordningen enligt kallelsen,
minus punkt 5b, som utgår eftersom medlemmen redan fått
sin hemkatalog, plus punkt 6a, som sandy ville ha in.

§5 Uteslutningsärende Det styrelsen tar ställning till idag är ett definitivt utslutande av
medlem mikaelb enligt styrelsemöte per 2013-06-02. Förutom
de fakta som vid tidigare tillfälle tagits upp, tas även medlem-
mens bemötande av den preliminära utslutningen i beaktande,
samt dennes agerande i samband med detta bemötande. Det
är ett brott mot LUnets regler att förolämpa någon via deras
nät. Då vi är kopplade till LUnet så lyder vi även under deras
regler. Någon absolut yttrandefrihet föreligger således inte.
Styrelsen beslöt att motivera följande beslut på detta vis.

§5a Beslut om uteslutande
eller hävande av
preliminärt uteslutande

Omröstning för definitivt uteslutande av medlemmen: 6 för,
0 emot, 1 ej röstberättigad suppleant. Styrelsen beslöt att
definitivt utesluta mikaelb ur föreningen.
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§5b I fall av uteslutande:
Metod för leverans av
hemkatalog

Utgick, då medlemmen redan fått sina filer enligt tg.

§6a Har DF ansvar för all
mail från föreningens
domän?

I viss mån, ja. sandy skall ta fram en tydlig policy om detta och
lägga på hemsidan.

§6b Övriga frågor Vi behöver flytta ut ur kårhuslokalen. Det innebär flytt av en
del möbler och utrustning. Det diskuterades ett uppletande av
ny lokal, samt att flytta ner allting till mattehuskällaren. Det får
ske till hösten. Inga beslut togs.

§7 Mötet avslutas nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Daniel Liikamaa
Mötessekreterare

Justeras

Fredrik Andersson
Justeringsman
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