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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2021-01-19

Närvarolista: rocket Roderik Lundberg Bauhn, ordförande
glyph Fredrik Andersson, mötessekreterare
tg Tomas Gradin, justerare
firetech Joakim Tufvegren, systemansvarig, från punkt 1
egh Erik Hedlund, från punkt 3

§0 OFMÖ samt formalia rocket förklarar mötet öppnat kl 18:18. glyph valdes till mötes-
sekreterare. tg valdes till justeringsperson.

§1 Planering för extra
medlemsmöte del 2

Förinformation till aktiva är skickad.
Resultat från omröstningen

• 16:e februari 2 st röster

• 23:e februari 5 st röster

• 2:a mars 4 st röster

tg lägger till en röst på alla.
Styrelsen beslöt att fastställa datum och tid för mötet till 23:e
februari kl 18:00 CET.
rocket har pratat med nostrad, som har utvecklat det nya
betalsystemet. rocket vet nu hur vi ska läsa in dfbak-filerna,
men det behövs att någon granskar det, t ex firetech.
firetech ansluter till mötet kl 18:31, han tog fel på tiden.
rocket ska kolla efter fler BGmax och PDF-filer hos banken
ikväll.
Styrelsen beslöt att 2:a februari blir utskicksfixardag
Det återstår att renskriva styrelsens svar.

§2 Projekt rocket ska snart börja med att titta på rollups. Det är fortfarande
problem med färgrymden.
T-shirtprojektet har lite runnit ut i sanden. Det finns ett mötes-
protokoll där vi skrivit ned vad vi ska beställa.
Skrivare vill vi fortfarande ha. Vi har budget, meklund drog lite
grann i det en gång i tiden. firetech har en äldre laserskrivare
som kan doneras till DF, den saknar dock toner.
rocket vill börja leka med lite Ciscosaker
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§3 Övriga frågor firetech undrar varför jorden är runt.
glyph undrar ifall någon kan bekräfta om en medlem som har
mailat styrelsen har betalat.
egh ansluter nu till mötet 19:17.
Styrelsen beslöt att han får skämmas.

§4 Bokning av nästa
styerlsemöte

Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte blir den 6:e april kl
18:00.
Ifall det inkommer motioner till extramötet kommer ett extra
styrelsemöte att hållas den 16:e februari, kl 18:00.
egh ska sätta upp en Googlekalender vi kan använda för att
dela mötestider, alla som vill kan skicka honom sitt Google-
konto.

§5 OFMA rocket förklarade mötet avslutat 19.34

Vid protokollet

glyph
Mötessekreterare

Justeras

tg
Justerare
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