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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2020-02-11

Närvarolista: skelpdar, Erik Wallin, Ordförande
rocket, Roderik Lundberg Bauhn, Systemansvarig
weezl, Vasil Nokhrin, Kassör
meklund, Mattias Eklund, Ledamot
glyph, Fredrik Andersson, ledamot
firetech, Joakim Tufvegren, Suppleant
kapsyl, Mats Gustavsson, Suppleant
ali, Anders Lindgren, Suppleant

§0 Öppnande och Formalia OFMÖ 18:36. Tid och sätt godkändes. rocket valdes till mötes-
sekreterare. weezl valdes till justeringsperson.

ali lämnar mötet ~18:44.

§1 Överlämning Ett bankbesök kommer att göras så byte av firmatecknare samt
överlämning av höstprotokoll "19 utförs enligt rutin.

§2 Vårmötet Mötet beslöt att sätta vårmötet till 7:e april 18:31. Plats E:1426.
rocket sköter bokning av sal och beställning av smörgåstårta.
Utskicksdag bestäms på styrelselistan senare.

§3 Ansökan till TLTH Arbetet fortsätter för ta fram matrikel till ansökan. DF har ett
komplext system.

§4 Bankärende Se punkt 1.
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§5 Projekt (1) Föreläsning, DF fundera att fixa en föreläsning för att synas.
Föreläsare har anmält intresse. Föreläsningen lär hamna på en
tisdags kväll i april. Kan vara en idé att prata med föreningar
för engagemang i eventet och fixa posters. Ordförande fortsät-
ter kommunikation med föreläsare.
(2) Workshops, weezl la fram ett förslag om att DF skulle
kunna hålla öppen verkstad, workshop med tema. En plats
utöver ordinarie DF dagar där folk kan komma och lära sig
hur man löser problem eller bara lära sig saker. Diskussionen
fortsätter i mailtråd.
(3) Pins och tävling, DF funderar på att designa pins. En
vinstpin kom upp för en aktivitet/pussel/tävling. Tävlingen
är inte bestämd men ska ha flera nivåer av utmaningar. Pins
designing kan man outsourca till aktiva.
(4) t-shirt, inget nytt.
(5) skrivare, inget nytt hänt. rocket ber meklund att ta fram
skrivaren som ansågs lämplig för inköp. Sen lär diskussion
fortsätta i styrelselistan för vem som ska göra vad.
(6) roll-up, Designen är klar. Filen ska omvandlas till CMYK
färgrymd.

§6 Nästa möte Bestäms senare.

§7 OFMA Mötet avslutades 19:10.

Vid protokollet

Roderik Lundberg Bauhn
Sekreterare

Justeras

Vasil Nokhrin
Justerare
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