Närvarande
glyph (ordf.)
firetech (sysansv.)
meklund (kassor)
rocket
karlsson
meklund valdes till mötessekreterare
rocket valdes till justeringsperson
formaila
ofmö 18:35
tid och sätt godkändes
alla som behövde adjungeras adjungerades
nyklar
danlii's nyckle är hittad
den låg i lådan
karlsson har talat med kongo om att han ska lämna tillbaka sin nyckle.
glyph sa att kongo skulle ha kvar sin nyckle
punkten är nu avklarad och stryks sådeles från framtiden.
protokoll från gamla styrelsemöten på hemsidan
meklund har varit dålig men ska fixa detta i veckan och beräknar vara klar
tills på fredag.
arkivering av burkavtal
det har inte hänt så myckeẗ́
firetech skulle kolla på detta i framtiden innan nästa möte.
sektionsrepresentanter
rocket meddelade att han plannerade att arbeta med detta när han inte hade
tentor efter sommaren.
glyph föreslog att vi borde sätta ett datum för detta
egh föreslog den 12 november
mötet ansåg att man borde föröka sikta på början av oktober verkar vara ett
bra förslag.
firetech påpekade att många är engagerade i nollningen så att försöka ha
sammanträde med sektionsrepresentanter under nollningen skulle kunna resultera
i att färre sektionsrepresentanter deltar.
egh påpekade att man borde försöka

nollor på nollningen till föreningen.

rocket tyckte att ett sånt event borde ackompanjeras av en
floppytron-orkester.
konsensus på mötet var att det vore bra att få in nytt folk i föreningen under
nollningen i höst, men ingen var beredd att faktiskt dra i det.
mötet beslöt att möta sektionsrepresentanter 3:e oktober
mötet ålade rocket att maila sektionsrepresnentanterna i början av augusti och
sen igen i september.
LU-kortet
glyph meddelade att vi fortfarande bara kommer in från ett håll till
föreningslokalen och att vi borde få komma in från minst två håll till
föreningslokalen.
mötet ålade firetech att maila lu-kortet om access.
saltolås

det har inte hänt något på denna punkten vad vi vet.
vad firetech vet så är ao utomlunds för tillfället.
<strikethrough>firetech</strikethrough>glyph blev ålagd att maila.
Mail från kåren
kåren har mailat och pressar oss på information om våra medlemmar.
meklund blev ålagd att plocka fram hur många #define aktiva ("betalande")
medlemmar vi har.
glyph skriver ihop resterande text som begärts.
Raspberry
vi har fått in en intresseanmälan.
det har inte hänt något mer sen dess.
updatering av stadgar
efter medlemsmötet så behöver stadgarna updateras på hemsidan.
egh ålades medelst lömska blickar från glyph att fixa detta.
nästamöte
nästa möte fastställdes till att vara den 5 september
övriga frågor
glyph förklarade mötet avslutat 19:04

