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Närvarolista: rocket, Roderik Lundberg Bauhn, Systemansvarig
weezl, Vasil Nokhrin, Kassör
glyph, Fredrik Andersson, Ledamot

Fjärrnärvarolista: skelpdar, Erik Wallin, Ordförande
meklund, Mattias Eklund, Ledamot
firetech, Joakim Tufvegren, Suppleant
egh, Erik Hedlund, medlem

§0.0 Öppnande och Formalia OFMÖ 18:24. Tid och sätt godkändes. rocket valdes till
mötessekreterare. weezl valdes till justeringsperson. egh ad-
jungerades.

§1.0 Motionsbehandling Motion 1. Ändring av hedersmedlemssystemet. Motionären
beskriver ett behov om att ändra nuvarande system med dess
paragrafer i stadgarna. Mötet formulerade sig efter läsning
och diskussion på följande sätt: "Avslag. Så som stadgarna
är skrivna fungerar hedersmedlemskapet. En hedersmedlem
kan avsluta sin tjänst genom att lämna föreningen eller genom
utslutning som följd av att skada på föreningen inträffat.
Systemet hindrar att hedersmedlemmar inte slängs ut baserat
på svaga grunder. En hedersmedlem hedras internt och är inte
offentligt publicerat."
egh lämnar mötet 19:01 och återkom 19:01
Motion 2. Utse perf till hedersmedlem, Mötets svar: "Avslag.
Då individen redan är hedersmedlem kan inget göras."
Motion 3. Utse beast till hedersmedlem, Mötets svar: "Avslag.
Då individen redan är hedersmedlem kan inget göras."

§2.0 Höstmötet Kassören har fått problem med att få ut BGMAX filer för aktuell
period detta medför att utskick och Höstmöte skjuts upp med
en vecka. Kassören sköter kontakt med banken i ärendet som
har påbörjats förgående vecka. Mötet har startat diskussion
kring ett nytt rabattsystem som behöver fler diskussioner.
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§3.0 Projekt - Roll-ups och
t-shirts

Ett nytt projekt för ett annat program behöver skapas. rocket
drar i det. Föreningströjor är redo för beställning men saknar
en beställare.

§4 Övriga frågor 4.0. Administration kring medlemsburk, En medlem som
äger en medlemsburk har lagts in fel i systemet samt att
utbetalningskort har inte kommit fram. Mötet beslöt att rätta
till felen i systemet och efterskänka avgift.

4.1 Inköp av läsk, firetech informerade mötet om ICA
tornet har ett läsk erbjudande. Mötet beslöt att firetech och
glyph införskaffar några flak läskblask.

§5 Nästa möte Bestäms senare.

§6 OFMA Mötet avslutades 20:02.

Vid protokollet

Roderik Lundberg Bauhn
Sekreterare

Justeras

Vasil Nokhrin
Justerare
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