
Protokoll fört vid ULUGs Årsmöte den 2011-05-28 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:
Anders Hellström

Mötessekreterare:
Martin Malmgren

Två rösträknare och tillika justerare:
Erik Simmesgård
Gabriel Fornaeus

§4 Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 8 personer.

§5 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.

§6.1 Verksamhetsberättelse

* Vi har under året tryckt upp t-shirts och sålt till medlemmar. Vi har försökt sätta priset precis ovanför nollvinst så vi har gått plus 64 kronor på denna 
försäljning.

* Föreningens hemsida har än en gång bytts ut. Numera kör vi Drupal. Detta för att snabbare kunna lägga till nya funktioner med hjälp av färdiga 
moduler.

* Styrelsen har haft två möten under året.

* Vi har fört samtal med Studiefrämjandet angående lån av deras lokaler om vi ska köra några tekniska seminarier.

* Mats Liikamaa har påbörjat ett spelprojekt där målet är att utveckla ett opensource spel.

* Styrelsen har undersökt prisbilden för att skaffa ett bankkonto istället för att hantera föreningskassan i kontanter och det finns 1 bank som erbjuder det 
vi behöver kostnadsfritt.

* Som vanligt har vi träffats med varierande regelbundenhet på Café Linné och fikat.

§6.2 Ekonomisk berättelse

Under verksamhetsåret har föreningen haft inkomster ifrån medlemsavgifter om totalt 900 kr.

Vi har även tryckt upp och sålt t-shirts med föreningens logga på. Målet var att hamna nära självkostnadspris och vi gjorde en vinst på totalt 64 kr på 
denna försäljning, även om det i ekonomiska rapporten ser ut som vi gått back (det beror på att en t-shirt betalades under förra verksamhetsåret).

Enda utgiften utöver tryck av t-shirts var inköp av korv och tillbehör till grillningen efter det här årsmötet.

Vi har idag 2628,00 kr i kassan.

§6.3 Revisionsberättelse

Se bilaga.

§7 Frågan om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



§8 Verksamhetsplan

Föreningen kommer att fortsätta agera som en social mötesplats för Linuxanvändare i Uppsala med Fika- och grillträffar, samt stödja medlemmars 
projekt som är förenliga med föreningens verksamhet. Ett nytt mål under det kommande verksamhetsåret är att få till en mer teknisk orienterad träff i 
seminarieformat.

§9 Motioner och Propositioner

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

§10 Medlemsavgift

Styrelsen rekommenderar att de två medlemsnivåerna slås ihop till en som får medlemsavgift 50 kr/år.

Årsmötet beslutar att införa en rekommenderad medlemsavgift om 50 kr/år samt beslutar att det står medlemmarna fritt att betala in mer eller mindre än 
den rekommenderade medlemsavgiften. Årsmötet beslutar även att medlemmar som betalar in den rekommenderade avgiften eller större belopp får 
ett shellkontomedlemskap medans de som betalar in ett mindre belopp får ett vanligt medlemskap.

§11 Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret

Årsmötet beslutar att för det kommande verksamhetsåret välja styrelse enligt nedan.

Ordförande: Anders Hellström
Kassör: Erik Simmesgård
Sekreterare: Gabriel Fornaeus
Ledamot: Andreas Wallberg

§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

Fråga: Har föreningen några mer långsiktiga visioner?
Svar: Inte utöver det som står under föreninges syfte i stadgarna.

Förslag: Synka grillningar med intressanta releaser inom opensource världen.
Svar: Går helt klart att genomföra.

Förslag: Föreningen skulle kunna delta på kulturnatten och demonstrera Linux och dela ut skivor till de som är intresserade av att testa vidare hemma.
Svar: Det förslaget har var kommit tidigare och skulle vara kul att genomföra. Dock krävs det att vi har ett antal frivilliga som ställer upp och är på plats 
de tider som krävs. Styrelsen kollar upp förutsättningarna och möjligheten att få bidrag, t.ex. genom studiefrämjandet, och tar ett beslut närmare inpå.

§16 Mötets avslutande

Mötet avslutades och deltagarna tackades för ett bra genomfört möte.

Mötesordförande

[ Elektronisk signatur i separat fil ]

Anders Hellström

Mötessekreterare

[ Elektronisk signatur i separat fil ]

Martin Malmgren

Justeras

[ Elektronisk signatur i separat fil ]

Erik Simmesgård

[ Elektronisk signatur i separat fil ]

Gabriel Fornaeus


