
Närvaro:
Glyph
firetech
meklund
egh
karlsson
rocket

 
Val av mötessekreterare:

meklund valdes till mötessekreterare.
 

karlsson valdes till justerare
 
Formalia

mötet öppnades 18:44
tid och sätt godkändes.
rocket adjungerades.

 
nycklar

ingen uppdatering
 

glyph meddelade att tg's var på gång.
 

karlsson skulle kontakta kongo
 

glyph hade kontaktat danlii och inte fått svar.
 

glyph mailar danlii igen och ser vad som händer
 
arkivering av burkavtal

Detta är ej gjort.
 

firetech hade tänkt att han skulle göra detta
 

glyph meddelade att han hade tre på gång som ska skrivas ut.
 

detta behöver fortfarande fixas
 
vårmöte

meklund skulle fixa lokal, detta hade han glömt.
 

firetech skulle fixa mat, detta var inte gjort då det inte gjort förns 
anmälan

inte har gått ut än.
 

glyph hade inte gjort något med kallelse, verksamhetsplan,
verksamhetberättelse, eller förra året.

 
rocket hade inte gjort något med hemsidan då han inte hade access.

 
firetech sa att han kunde fixa med inbetalningskorten.

 
glyph frågade om det verkade vettigt att bjuda på pizza på styrelsemöten 

och
om det fanns plats i budgeten för detta.

 
Mötet kollade budgeten från höstmötet 2016.

 
det visade sig att budgeten för detta låg på 5000 så mötet ansåg att det 

var
möjligt att kunna fortsätta med detta och senare se över detta.

 
facebook

mötet tog upp detta, vi hade fått mer gillningar.

mötet hade inget mer att ta upp på denna punkten.
 
motion: fjärrnärvaro

egh presenterade sin motion och de förändringar han hade gjort från sin



föregående motion.
 

glyph önskade formulera om motionens första att-sats för att göra den mer
förståelig.

 
egh föreslog att motionen skulle bli en proposition

 
mötet skrev om motionen till en proposition.

 
egh fick i uppgift att korrigera bort alla jag och byta dessa till 

styrelsen
 

propositionen ska bifogas protokollet när propositionen har korrigerats
 
motion: papperskorrespondens

egh presenterade sin motion för styrelsen
 

mötet diskuterade motionen och huruvida den var en motion eller om det 
borde

vara tre motioner.
 

mötet ajournerades till 20:27
 

mötet återupptogs 20:34
 

styrelsen valde att yrka på att medlemsmötet må bifalla första att-satsen 
men

att avslå den andra att-satsen med motivationen:
Styrelsen anser att det är bra att tillåta flexibilitet för 

medlemsmötet och
styrelsen yrkar därför för bifall. 

 
Vidare anser styrelsen att det av lagliga skäl är vettigt att ha
papperskopior av protokoll odyl. då t.ex. bank vill ha detta när 

man byter
firmatecknare, samt att det är enklare att hålla med papper än 

digitala
filer som ska signeras och yrkar därför på att mötet avslår andra
att-satsen.

Nästa möte
Datumet för nästa styrelsemöte sattes till den 9:e maj

 
Övriga frågor

utskick till vårmötet
detta sammanställs och fixas nästa vecka på tisdag (14:e Mars)

 
hallonhotel

egh undrade om detta har blivit en verklighet

firetech och glyph meddelade att det hade nästan
 

firetech meddelade att johan johan persson persson hade via irc 
kontaktat

föreningen för att fråga hur man skulle gå tillväga för att göra 
detta.
 

uppdatering av hemsidan
egh meddelade att hemsidan dflund.se behövde uppdateras.

 
firetech trodde han hade gjort det, men det hade han inte

 

lura sektionernas datoransvariga
detta borde vi göra.
mötet beslutade att locka dessa medelst pizza den 16e Maj.

 
virituella medlemsmaskiner

detta var på gång.



firetech meddelade att det hade varit fördelaktigt om resten 
resten av df

authentiserades medelst ldap, men detta skulle innebära en hel del
migrations arbete så att detta låg lite i dvala.

 
 
glyph avslutade mötet 21:11


