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Närvarolista: rocket Roderik Lundberg Bauhn, ordförande
glyph Fredrik Andersson, mötessekreterare
firetech Joakim Tufvegren, systemansvarig
egh Erik Hedlund, ledamot
tux Marina Z Nilsson, revisor
weezl, Vasil Nokhrin, Kassör

§000 OFMÖ samt formalia rocket förklarar mötet öppnat kl 18:38. glyph valdes till mötes-
sekreterare. firetech valdes till justerare.
Punkten X-labb lades till innan övrigt.

§001 Status av styrelsearbetet
och omvärldsanalys

Status av styrelsearbetet
Vi fick brev från revisorn och det saknas ett protokoll för
vårmötet 2020 samt bokföring. weezl behöver fortfarande fixa
med bokföringen. Höstmötesprotokollet 2020 är fixat med.
Omvärldsanalys
Vilka aktiviteter och så kan vi ha nu under hösten när samhället
öppnar upp mer? Digitala möten är problematiskt efter Jitsi
funkar dåligt i MH av okänd anledning. Vi satsar på att träffas
den 5:e oktober nere i källaren när restriktionerna är släppta.
glyph försöker ha protokollet fixat tills dess.

§010 Planering av höstmöte weezl lämnade mötet.
Höstens roligaste aktivitet! Bra med ett tidigare datum så att
vi kan ha 30:e november som backup. Styrelsen beslöt att ha
9:e november kl 18:30. Lokal får vi se, bra alternativ är E-huset
eller Perstorp. Utskicksfix blir då 19:e oktober kl 17:30. Finns
julmust som behöver drickas upp i lokalen.
weezl kom tillbaka till mötet.
Valberedningen behöver sättas i arbete, de är redan notifierade.
Vi kanske vill ha någon roligare mat denna gången. På dag-
ordningen för höstmötet behöver frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen 2020 tas upp. Vi bör även skriva att terminsavgiften
efterskänks ifall man deltar på mötet.
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§011 Projekt Har inte hänt så mycket här. rocket drar långsamt i rollup
projektet, men filerna har försvunnit.
egh undrade vad som har hänt med donationen. firetech
meddelar att vi inte har fått något svar.
Trebuchen är borta så vi kan tyvärr inte trebuchinera några
diskar längre.
Skrivare till lokalen saknas fortfarande, budget är 4000 kr. laser
är viktigt, färg inte lika viktigt. glyph och firetech ska försöka
fixa detta inför utskicksfixardagen.

§011.5X-labb Vi har inte hört något ifrån dem på ett tag. Vi är fortfarande
inte intresserad av att lämna vår lokal. Oklart hur det var med
lokalerna som vi eventuellt kunde få. Vore bra att följa upp
punkten mer med X-labb. weezl har mailat oss en sammanfatt-
ning. Det kan vara en bra möjlighet att få bättre lokal.

§100 Övriga frågor Inga hanns med.

§101 Bokning av nästa
styerlsemöte

Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte blir den 5:e oktober kl
18:00.

§110 OFMA rocket förklarade mötet avslutat 19.59

Vid protokollet

glyph
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Justeras

firetech
Justerare
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