Protokoll fört vid ULUGs Årsmöte den 2010-06-01 i Uppsala.
§1 Mötets öppnande
Styrelseordförande Anders Hellström öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.
§2 Fråga om mötets behöriga utlysande
Anders Hellström, Styrelseordförande, informerar om att kallelsen utlysts i enlighet med stadgarna - via hemsidan och via e-post.
Årsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
§3 Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande:
Martin Andersson
Mötessekreterare:
Anders Hellström
Två rösträknare och tillika justerare:
Mats Liikamaa
Mats Erik Andersson

§4 Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 6 personer.

§5 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.

§6.1 Verksamhetsberättelse
• Martin, Niklas och Anders samlades ett par dagar efter föregående årsmötet och installerade om föreningens server. Sedan dess har den hostats av
MrFriday AB på deras kontor, något som inte varit helt problemfritt (sett till strömförsörjning och internetförbindelse). I april flyttades servern till en
ordentlig serverhall hos IP-Only Telecommunication AB. Vi tackar MrFriday för den tiden som varit, och ser fram emot ett gott samarbete med IP-Only.
• Anders startade en studiecirkel för Bash-scripting som varit populär bland medlemmarna, med 9 deltagare vid första tillfället. Fler träffar kommer att
hållas i framtiden.
• Vi har under verksamhetsåret träffats ett antal gånger för traditionsenligt fika på Café Linné. Deltagandet har ökat under året och vissa gånger har vi
haft svårt att få plats.
• Föreningens nya hemsida har lanserats. Den bygger på ett CMS-verktyg som är kodat av föreningens medlemmar. Erik, Anders, Niklas och Gabriel
inledde arbetet genom att träffas och prata ihop sig om vad vi behövde för funktionalitet.
• Styrelsen har haft två möten under året.
• Nackademin har visat intresse för någon form av samarbete gällande deras Linux-utbildningar, diskussioner kommer att inledas mellan styrelsen och
ansvariga hos Nackademin.
§6.2 Ekonomisk berättelse
Under verksamhetsåret har föreningen haft inkomster ifrån shellkontomedlemsavgifter om totalt 600 kr.
Enda utgiften under verksamhetsåret har varit inköp av nätverkskabel till föreningens server då den flyttades i april, detta till en kostnad av 99 kr.
Därutöver har föreningen, innan detta verksamhetsår inleddes, haft en större utgift på 750 kr vid köp av extra RAM till föreningens server då den fick en
uppgradering i samband med ominstallationen efter föregående årsmötet.
Styrelsen beslutade under året att föra över allt från den gamla "Fikakassan" till Föreningskassan då Fikakassan ej använts på flera år.
Vi har idag 2046,50 kr i Föreningskassan.

§6.3 Revisionsberättelse
Revisor Niklas Wennerstrand föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.
§8 Verksamhetsplan
Mats Liikamaa väckte frågan om det finns intresse för ett gemensamt programmeringsprojekt, t.ex. någon form av spel. Styrelsen informerade om

vilken typ av resurser föreningen kan bistå med, och Mats tog på sig att göra ett utskick till medlemmarna för att kolla intresse och sedan agera
projektledare om det blir av.
I övrigt fortsätter vi planenligt med att agera som en social mötesplats för Linuxanvändare i Uppsala med Fika- och grillträffar, samt stödja medlemmars
projekt som är förenliga med föreningens verksamhet.
§9 Motioner och Propositioner
Inga motioner eller propositioner har inkommit.
§10 Medlemsavgift
Styrelsen rekommenderar att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår behålls oförändrade.
Årsmötet beslutar att fastställa tidigare medlemsavgifter.
Vanligt medlemskap:
0 kr/år
Shellkontomedlemskap: 100 kr/år
§11 Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret
Årsmötet beslutar att för det kommande verksamhetsåret välja styrelse enligt nedan.
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Anders Hellström
Martin Andersson
Jenny Malmgren

§12 Val av valberedare
Årsmötet tolkar stadgarna som att valberedning ej behövs utan förlitar sig vid nästa årsmöte på att frivilliga anmäler sitt intresse för att sitta med i
styrelsen.

§13 Val av revisor
Årsmötet beslutar att välja Mats Liikamaa som revisor.

§14 Fastställande av teckningsrätt för det kommande året
Årsmötet beslutade att styrelseordförande samt kassör får fortsatt teckningsrätt.

§15 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§16 Mötets avslutande
Mötet avslutades och deltagarna tackades för ett bra genomfört möte.
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