
Datorföreningen vid
Lunds Universitet och

Lunds Tekniska Högskola

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE, TILLIKA ÅRSMÖTE, 2017–11–07

Du kallas härmed till höstmöte, tillika årsmöte, i Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola.
Vill du vara med och påverka ska du komma dit!

Tid: Tisdagen den 7 november, klockan 17.59
Plats: iDèt, D-huset, LTH (dörrarna stänger 18:00, så kom i tid)
Föranmälan: kommer@dflund.se
Föranmälda bjuds på en styck av den återkommande Wiederbergaren,
dags att prova nya ägaren!

Om du har några förslag e.dyl. som du vill att mötet ska ta upp, så kan du lämna in en motion till styrelsen senast den 31:a
oktober. Detta görs enklast per e-post till styrelsen@dflund.se.

Om uppgifterna på inbetalningskortet är felaktiga, kontakta medlem@dflund.se.
Adressändring anmäls till adress@dflund.se

Förslag till dagordning
§1 Ordförande förklarar höstmötet, tillika årsmötet, öppnat

Mötesformalia
§2.1 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§2.2 Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med
mötesordföranden justera mötesprotokollet. Fastställande av tid och plats för justering.

§2.3 Upprättande och godkännande av röstlängd

§2.4 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande

§2.5 Fastställande av dagordning

Stående punkter
§3.1 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret, så

kallad halvårsrapport.

§3.2 Val för nästa verksamhetsår

1. Ordförande
2. Kassör
3. Systemansvarig
4. Styrelseledamöter och deras antal samt suppleanter I samband med detta väljs även inbördes ordning

för ledamöter och suppleanter.
5. Medlemmar av systemgruppen, inkl. systemansvarig, efter att deras antal fastställts. Systemgruppen

består av minst tre medlemmar. Väljs med inbördes ordning, bland röstberättigade medlemmar.
6. En revisor samt en revisorsuppleant. I detta val får varken den tillträdande eller den avgående sty-

relsens ledamöter delta. Revisor och revisorssuppleant får inte inneha några andra uppdrag inom
föreningen.

7. En valberedning om tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande.

§3.3 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen för innevarande år. Inga sådana finnes.

§3.4 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen för innevarande år. Inga sådana finnes.

§3.5 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år. Inga sådana finnes.

§3.6 Fastställande av avgifter för vårterminen.

§3.7 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.

Övrigt
§4 Övriga frågor

Välkomna!
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Information från styrelsen 2017 (verksamhetsberättelse)

Tisdagsträffarna har fortsatt som vanligt. Större majoriteten av tisdagarna har det varit någon
på plats i MH-källaren.

Utöver detta så kommer styrelsen att ha haft 7 st styrelsemöten när höstmötet infaller. Ungefär
dubbelt så många som föregående år. Vi har börjat jobba med saltolås till lokalen och har gjort
en del framsteg i processen, även om vi inte är helt i mål ännu. Ordförande och informations-
sansvarig har även bjudit in TLTH:s sektioner för att prata datorer, tyvärr gav detta inte så stort
genomslag som vi hade hoppats, men vi har knutit lite kontakter med E-sektionen.

Som ni kanske minns från tidigare medlemsmöten så har även stadgarna blivit uppdaterade
under året.

Systemgruppen har påbörjat arbetet att migrera våra inloggningsbara burkar från NIS/YP till
LDAP. I praktiken kommer det inte innebära särskilt stora förändringar för varje enskild med-
lem, men det gör det enklare att öppna upp vissa tjänster för medlemmar utan att behöva
patcha sönder dem.

Vi har även uppdaterat vår gopherserver, numera är den rättstavad!

/Styrelsen

Höstmötet, tillika årsmötet, 2017

Nu har det blivid dags för årets höstmöte. Det är dags att välja ästa års aktiva i föreningen.
Precis som förra året är de som ska väljas styrelse, systemgrupp, valberedning och revisorer.

Det är alltid roligt om fler och nya vill egagera sig, det behöver inte nödvändigtvis ta så mycket
tid i anspråk, man kan göra så mycket som man vill.

Nästa år (verksamhetsplan och budget)

Detta lämnar jag till nästkommande ordförande att bestämma över.
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