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Närvarolista: rocket Roderik Lundberg Bauhn, ordförande
ali Anders Lindgren, systemansvarig
egh Erik Hedlund, ledamot
glyph Fredrik Andersson, medlem

§0 OFMÖ samt formalia Till mötesordförande utsågs ali som förklarade mötet öppnat
kl 18:24. rocket valdes till mötessekreterare. egh valdes till
justerare. Mötet adjungerar glyph.

§1 Nulägesanalys Aktivitetsgraden i föreningen är låg. Att få in nya medlemmar
är prioriterat. Bokföringen för två räkenskapsår 2021-2022 är
inte sammanställd av kassör, mötet beslöt att ordförande
informerar firmatecknarna att till kommande revisor ska en
pdf sammanställas med kopior på underlaget som behövs
för att sammanställa bokföringarna. Några protokoll sak-
nas då mötessekreterare har varit inaktiv, glyph fann några
textfiler varav höstmötesanteckningar vilket underlättar vid ef-
terskänkning av medlemsavgift och framställande av protokoll.

§2 Planering av höstmöte Höstmötet fick av mötet förslag om två datum 1:a eller 22:e nov
som aktiva kommer få rösta om i digitalt röstningsformulär.
Utskickskväll äger rum den 13:e okt 18:00 som även är datum
för styrselsemöte. Mötet beslöt att ali ska fixa fram en doodle
åt aktiva där deadline för röstning är 23:59 den 12:e okt men
inkomna röster fram tills styrelsemötet beaktas. rocket gör ett
utkast om behovet av höstmöte med rådande situation som
kommer att ha länken till röstningen. Utkastet får styrelsen
möjlighet att ge återkoppling till innan publicering till ak-
tiva. ali lämnade mötet 19:08:15 tillbaka 19:10:08. Mötet ger
valberedningen i uppdrag att starta sin process. En budget
för kommande period kommer bearbetas till utskicket. De
beslutspunkter rörande föreningens verksamhet som normalt
avhandlas på vårmötet kommer att tillfogas dagordningen
för höstmötet och bifogas kallelsen till detta då årets vårmöte
uteblev.

§3 Projekt Inget nytt har hänt.
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§4 Övriga frågor Inga frågor lyftes.

§5 Bokning av nästa
styrelsemöte

Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte blir den 13:e oktober kl
18:00.

§6 OFMA ali förklarade mötet avslutat 20:05:25.

Vid protokollet

rocket
Mötessekreterare

Justeras

egh
Justerare
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