Skapad av: Anton Karlberg 2022-18-01
Senast ändrad av:

Protokoll för SHS-möte 2022-01-18 , SHS-källarlokal
Närvarande: Anton Karlberg, Tobias Björkdahl, Tobias Hjärpe, Johannes Bystedt, Ronja
Nyman, Victor Kring
Frånvarande: Saram Zafar
Frånvarande men meddelat:

§1: Mötets öppnande

Mötet förklarades öppet kl 18:14

§2: Val av mötesordförande
- Tobias Björkdahl röstades in som mötesordförande
§3: Val av mötessekreterare
- Anton Karlberg röstades in som mötessekreterare
§4: Val av justerare
- Tobias Hjärpe röstades in som justerare
- Victor Kring röstades in som justerare
§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Föregående mötesprotokoll godkändes att skjutas upp tills nästa styrelsemöte
§6: Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
§7: Ekonomi

Kontobalans

Vi har i dagsläget 283697,23 kr på kontot och 4325,49 kr på kortet.

Aktiva medlemmar

Vi har 833 st aktiva medlemmar.

§8: Ordförande
Information om vad som hänt i Januari
9. GotaNET & SIP-trunk
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Arbete pågår gällande att införskaffa telefoni.
10.Städat i lokalerna
Källarlokalen har städats och städ av kontoret pågår.
11.Betalningsanmärkning
Betalningsanmärkning från kronofogden, detta kan blockera köp genom
faktura.
12.Övertagandet av fullmakten påbörjat. Ambjörn hjälper oss tillsvidare.
Arbete pågår
13.Pengasituationen som lämnades över från tidigare styrelse
En stor mängd pengar är överlämnad från tidigare styrelse och måste
tillhandahållas till projekt ev. sänka medlemsavgift för att gå jämt ut.
14.Med vilken intervall ska vi ha föreningsmöten och styrelsemöten
Tobias Björkdahl föreslår att ha styrelsemöte en (1) gång i månaden och varje
vecka ha föreningsmöte där styrelsemötet ersätter ett föreningsmöte i
månaden. Ett (1) styrelsemöte och tre (3) föreningsmöten i månaden. Detta
förslag godkändes av styrelsen.
§15: Ordförande
Saker som behöver göras
16.Rösta in Johannes Bystedt och Tobias Björkdahl att ha fullmakt till banken
- Johannes Bystedt [19940926-9058] och Tobias Björkdahl [19921209-1319]
har röstats in till att ha fullmakt till banken
17.Skriva under papper med vittnen
Papper har skrivits under med vittnen
18.Skapa ett städschema
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Ett städschema där medlemmarna i styrelsen och s.k. ”hangarounds” ska städa
lokalerna varannan vecka där två (2) personer får ansvaret röstades igenom.
19.Arbeta på ett Budgetunderlag för eventuell budgetrevidering till årsmötet
Arbete med budget pågår.
§20: Admin
21.Kontrollera Kanboarden
Pågående arbete att ta hålla koll på kanboarden
22.Informera som närmsta förändringarna
23.Email-server
Arbete pågående ska bytas ut med Mail in a box
24.Zammad
Arbete pågår
25.Börja arbeta mer med Nextcloud (Kalender, Talk, Kontakter, Office)
Arbete pågår med att implementera system
26.Indroducera Projektarbetesprocessen
Projectsprocessen har introducerats till styrelsen
27.Avveckling av Facebook och Discord för support
Arbete pågår att avveckla
28.Rösta in medlemmar i Administrationsgruppen
Daniel Johansson, Tobias Björkdahl och Tobias Hjärpe röstades in till
administrationsgruppen.
§29: Inköp
30.Inköp av konferensbord och tillhörande stolar
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Tobias Björkdahl föreslår att köpa ett konferensbord med nio (9) stolar för
7500 kr. En budget på 7500kr godkändes för att köpa konferensbordet och
stolarna.
31.Inköp av energidryck till PR ändamål
Tobias Björkdahl föreslår att köpa in energidryck med print som kan användas
till PR för 4000kr. En budget på 4000kr godkändes för att köpa in energidryck
till PR ändamål.
§32: Övrigt
33.Kolla så alla gått introduktions crash coursen
Alla styrelsemedlemmar har inte färdiggjort crash coursen och arbetet är
pågående
34.Skapa ett städschema på Nextcloud
Pågående
35.Uppesittarkväll den 31:a Jan
Tobias Björkdahl informerar styrelsen att en uppesittarkväll är planerad för
den 31:a Januari.
36.Vi behöver ta foton på alla styrelsemedlemmar för hemsidan
Tobias Björkdahl informerar att styrelsemedlemmar ska ta foto för att finnas
tillgänglig på hemsidan.
§37: Nästa möte

Nästa möte planeras den 15:e Februari kl 18:00

§38: Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat kl 19:20
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___________________________ ___________________________ ___________________________
Sekreterare, [Anton Karlberg]
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