
Styrelsemöte 2017-02-07

glyph - ordförande
meklund - kassör
firetech - systemansvarig
rocket
nostrad

1. Formalia
1.Mötet öppnas, godkännande av tid och sätt, osv

Tid och sätt godkändes.
Mötet adjungerade nostrad och rocket.
Mötet insertade punkten  4. Styrelseutbildning, dfs och twitter och
uppdaterade därefter efterföljande index.
Mötet insertade sedan punkten 6. Access till kårhuset och uppdaterade
därefter efterföljande index
Föredragningslistan godkändes

2. Val av mötessekreterare och justerare
meklund valdes till mötessekreterare
firetech valdes till justeringsperson

3. Överlämning från föregående år.
1. Banken

meklund ska gå till banken och fixa saker.
meklund ringer och förvarnar om besök på fredagen. Klockan 13:30.
meklund kollar upp om han har en dosa.

2. Uppdatering av grupper
Accessgrupperna  behöver uppdateras, systemansvarig fick i uppgift att se
över detta.

Nycklar behövder delas ut.
meklund ska sno he-man's nyckle.
glyph ansåg att rocket borde ha en nyckle.

Nycklar ska dras in från kongo, tg, danlii, och he-man
sen ska rocket och meklund ha varsin nyckle och sen ska resten läggas i en
låda.

glyph mailar tg och danlii.
meklund pratar med he-man
firetech pratar med kongo

firetech meddelade att accessgrupperna nu är uppdaterade.

Diskussion om huruvida låsen skulle bytas till salto-lås för att slippa
nycklar.

glyph ansåg att vi skulle försöka få tillbaka nycklar, om vi inte fick
tillbaka någon nyckel så skulle vi byta lås.

3. Telefonlista i MH-källaren
Denna borde uppdateras med lämpliga personer.

4. Bokslut osv
Det finns ett, nostrad skickade in preliminärt innan nyår, Inga kommentarer
har inkommit. Det antogs att det såg bra ut.

Inga fler överlämningsrelaterade aktiviteter behövde göras nu.

4. Styrlseutbildning, dfs och twitter
19:e feb kommer kåren hålla i en styrelseutbildning.

meklund sa att han skulle kunna tänka sig att gå dit.

glyph tyckte att vi kunde mygla in rocket. meklund möter upp rocket innan och
går på utbildning.

glyph meddelade att han kanske kommer till lunch,
glyph mailar de andra i styrelsen för att meddela vad planen är så att
bomberna smäller samtidigt.

DFS
DFS vill ha medlemmar till sin styrelse.



glyph tyckte att vi skulle maila ut till aktiva och fråga vilka som skulle
kunna tänka sig att vilja vara med i DFS styrelse. 

firetech mailade ut till aktiva.

Twitter
df har ett twitter konto, dflth. Det är dock oklart om vi vill använda detta
då vi bytt från df.lth till dflund.

firetech mailar egh och meddelar att tanken är god men att vi vill ha ett
annat handtag.

facebook.
Det finns ungt folk där och det det hade varit kul att lägga upp bilder på
gamla datorer.
rocket blev ansvarig för att fixa detta.

firetech delar ut adminrättigheter på facebook till lämpliga personer.

5. Arkivering av burkavtal
1. Vem gör det?

meklund undrade vem som ansvarade för det i dagsläget.

Detta var en bra fråga.

firetech meddelade att detta mest var för vår del.

glyph tyckte att vi skriver ut de digitala versionerna sätter in dessa
utskrifter i en pärm.

mötet beställde pizza.

mötet ajournerades tills vidare.

6. access till kårhuset
glyph meddelade att man kan maila pedellen och få access.

7. Projektet för året:
1. Vad vill vi göra?

glyph ansåg att meklund var affischansvarig.

firetech ville äta pizza i år

mötet kom överens om att vi borde försöka värva nya medlemmar.

meklund sa att han pratat med Johan Gran Nilsson som verkade vara
intresserad.

glyph påpekade att vi skulle kunna peka ut enstaka personer eller föröka
rekrytera folk i klump.

firetech ansåg att sudo på dsek borde vara medlemmar då vi delare
backupserver med dem. Vidare påpekade firetech att meklund var root på dsek
så att det var löst för tillfället.

nostrad tyckte vi kunde upprätta en ny ftp server.

glyph ansåg att mötet hade slut på bra idéer samt att mötet ansåg att hans
idéer var tråkiga.

2. listade projekt
1. Ny kyl.

rocket blev ålagd att fixa detta medelst säckakärra.

2. Vårmötet
glyph föreslog den 28:e mars.

meklund påpekade att det kan vara problematiskt att ha möte då, då det är
juble på dsek och det kan bli svårt att dra nya medlemmar till det mötet.

glyph föreslog 4:e april

mötet ansåg att detta var ett bra datum.



mötet bestlöt att sätta 4:e april som preliminärt datum för vårmötet.

rocket blev ålagd att att fixa en rolig bild till nästa vecka.

3. saltolås
Då ingen var intresserad så ansåg glyph att vi inte behövde göra detta.

firetech ansåg att det hade varit trevlig med saltolås.

glyph påpekade att det bara var att maila några personer och få det bytt.

firetech var inte säker på om han var intresserad av att göra detta.

mötet ansåg att vi inte gör detta för tillfället.

4. raspberry
glyph ansåg att rocket kunde ta hand om detta och gå ut med information på
facebook. Ungefär som affischen, fast på facebook. 

5. styrelseskiphte
vill vi göra detta eller vill vi besöka lysator?

6. prata med datoransvariga på sektionerna
glyph föreslog att det kanske kan vara av intresse försöka bjuda in
datoransvariga från alla sektionerna för att se huruvida de skulle vilja
göra något alternativ om vi skulle kunna erbjuda dem något.

7 backuptjänst för sektionerna
glyph föreslog att vi skulle kunna erbjuda backuptjänst för sektionerna
mot medlemsskap.

8. Nästa möte
glyph föreslog den 28:e februari.

mötet beslöt att nästa möte är den 28:e februari.
9. Övriga frågor

se överiga punkter.

Sekreterare:                                      Justeras: 

_____________________________________             _____________________________________
Mattias Eklund, meklund                           Joakim Tufvegren, firetech


