närvarande:
egh
glyph
firetech
meklund
rocket
nostrad
karlsson
kapsyl
OFMÖ 18:38
mötet adjungerade rocket, nostrad och kapsyl
godkännande av tid och sätt
tid och sätt godkändes
val av sekreterare
meklund valdes
överlämning
meklund sa att det var mer eller mindre klart med ekonomisk överlämning.
nycklar
glyph har fått svar från tg
men inte danlii
firetech skulle kontakta kongo men har inte kommit någon stanns
med det.
karlsson sa att han kunde kontakta kongo via telegram.
meklund har fått nyckle av he-man och har uppdaterat på wiki:n.
rocket och meklund rapporterar från Teknologkårens styrelseutbildning
rocket meddelade att meklund presenterade föreningen samt att rocket
meddelat
utbildningen att vi har 80-tals datorer.
w-sek ville ha sin raspberry med sin hemsida hos oss.
f-sek visste inte att vi fanns i källaren och ville ha studiebesök
projekt
arkivering av burkavtal
rocket meddelar att vi har fått en pärm.
nostrad tyckte att vi lägger denna pärmen vid bokföringspärmarna
glyph ansåg att kassören blev ansvarig för pärmen med burkavtal.
glyph och firetech meddelade de skulle på dsektionens
skiphtesgasque
mötet beslöt att systemansvarig blev ansvarig för arkiveringen av
burkavtal.
träff för datoransvariga
meklund sa att han och rocket inte hittade några på
styrelseutbildningen men
att man kan säkert kontakta sektionerna.
rocket blev ansvarig för att kontakta datoransvariga på de olika
sektionerna
samt kåren.
vårmötet

glyph meddelade att vi ska ha vårmöte.
detta ska inträffa 4:april
då måste vi skicka dagordning nästa veckka
måste göras till utskick:
- medlemsinbetalningar
- lokalbokningar
- dagordning
egh meddelade att han skulle se över sina motioner
firetech föreslog att senarelägga mötet då vi inte tänkt på hur
mycket det
var att förbereda inför
mötet beslutade att flytta mötet till 18:e april
mötet diskuterade lokal
karlsson föreslog cornelis
glyph sa att vi kunde ha pub samtidigt, men att det var jobbigt
att dra i.
glyph meddelade att vi kunde köpa ett flak öl och sen sitta lite
vart vi
vill.
Hollywood kom upp som föreslag
meklund föreslog E:1426
meklund blev ålagd att boka E:1426
mötet diskuterade mat
firetech blev ålagd att fixa Widerbergare
rocket blev ålagd att uppdatera hemsidan och facebook så att folk
får veta
att det är vårmöte
glyph blev ålagd att skriva en dagordning
glyph blev ålagd att kontakta förra årets styrelse och be dem
skriva en
verksamhetsberättelse.
mötet diskuterade motioner
glyph undrade huruvida styrelsen ska ta upp och diskutera egh's
motioner
igen för att ändra styrelsen svar.
meklund ansåg att om egh skulle ändra sina motioner väsentligt så
borde
styrelsen se över svaren
mötet beslöt att se över styrelsens svar
glyph meddelade att han tyckte som det stod i svaret
mötet diskuterade huruvida medlemmar som deltar via fjärrnärvaro
räknas som
närvarande vid mötet.
egh meddelades att han kommer att formulera om motionen

glyph meddelade att det då blir styrelsemöte nästa vecka.
mötet gick vidare till att diskutera papperskorrespondans
egh meddelade att han även skulle se över denna, men att han
vidhåller att
man i dagens it-samhälle ska kunna publicera motioner på hemsida
och via
epost till föreningens aktiva. Där det då som publiceras
elektroniskt kommer
att vara den senaste revisionen av dokumentet.
glyph meddelade att vi räknade fel gällande när vi behöver ha möte
men att
det inte spelade någon roll.
mötet verkade vara överens om att merarbete för styrelsen är av
ondo
vidare ansåg glyph att vi inte borde ha två system, utan ett, sen
vilket
system man ska använda brydde han sig inte om.
mötet ansåg att vi hade tyckt färdigt
egh meddelade att han skulle se över motionen litet
mötet beslutade att ta upp motionerna igen på nästa möte
facebook
glyph meddelade att han hittade våran fb-sida samt att han ansåg
att det var
något som man kunde ta hand om på distans.
firetech delar ut adminrättigheter till egh vid tillfälle
medlemsansökan
mötet diskuterade frågan
mötet beslöt avslå medlemsansökan
med motiveringen:
På grund av tidigare incidenter finns det skäl att anta att den
sökande kan
komma att skada föreningens intressen.
mötet beslöt att inte bistå personen med redirect
nästamöte
nästa vecka 2017-03-07
övriga frågor
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