Föreningen FSCONS: Styrelsemöte 3
Plats: Internetmöte https://meet.jit.si/fscons
Tid: 2018-11-02 19:00 CEST
Närvarande: Leif-Jöran Olsson, Thomas Gramstad, Oliver Propst, Emil Karlén, Andreas Skyman

0. Val av mötesfunktionärer
Sekreterare: Andreas
Ordförande: Emil
Justerare: Leif-Jöran

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Andreas föredrar protokollet 2018-10-12 snabbt.

4. FSCONS Oslo 2019
Rapport från FSCONS Oslo, bordlagd från förra mötet. Oslo-kommittén har inte satt igång med
arbetet med konferensen 2019 ännu.

5. FSCONS Göteborg 2019
a. Helgmöte i Oslo
Återkoppling från FSCONS Oslo. Tid för mötet blir Söndag 18/11, 14.00 till 17:30. Plats bestäms
senare. Leif-Jöran hör med bland andra Stian, Gustaf och Grégoire om huruvida de är intresserade
av att deltaga.
b. Sociala värvningsaktiviteter i Göteborg
Vi planerar att ses först för ett arbetsmöte, där vi färdigställer och skickar inbjudan, med
tidsomröstning till framtida sociala FSCONS-aktiviteter. I första hand vill vi att arbetsmötet ska
vara fysiskt. Emil skickar ut en omröstning om tillgängliga datum i vecka 46 (11-16/11).

Vi vill försöka samverka kring de planerade mötena med exempelvis Fripost, FOSS-Gbg och
Gnome-Göteborg.
c. Uppdatering av hemsida
Rapport från FSCONS Oslo. Vi har fortfarande inte tillgång till hemsidan. Henrik, IT-ansvarig i
Oslo-kommittén, har inte svarat ännu. Thomas ska ligga på Henrik, Leif-Jöran och Andreas ligger
på Gregoire. Andreas skapar en mapp för dem som ska ha tillgång till hemsidan att lägga sina
publika ssh-nycklar.

d. Call for Participation
Vi planerar att färdigställa och skicka CfP i samband med mötet i vecka 46 (se punkt 5b ovan).
e. Datum
Förslag på datum för konferens: 22-23/3, 29-30/3 5-6/4. Vi ger oss själva tills måndag 5/11 kl. 18.00
att hitta eventuella blockerare, till exempel konferenser som ligger samtidigt. Beslut fattas i
samband med mötet i vecka 46 (se punkt 5b ovan).
f. Marknadsföring och sponsorer
Huvudfasen för marknadsföring är från det att programmet är klart och tillkännagivet, cirka 3
månader innan konferensen. Av erfarenhet vet vi, att sponsorerna gärna vill ha programmet klart,
innan de ger pengar. Vi har en lista över tidigare sponsorer vi kan utgå från. Frågan kommer tas upp
på kommande möten.

6. Övriga frågor
a. Förslag på spår
Oliver presenterar kort Gstreamer-projektet och föreslår att vi hör med Gstreamer om huruvida de
är intresserade av att medverka på konferensen och kanske hålla en ”hackfest” i samband med den.
Vi beslutar att gå vidare med detta. Oliver och Leif-Jöran försöker etablera kontakt med dem.
b. Fysiska träffar
Emil, som sammankallande, erbjuder sig att försöka dra i att få till halvformella fysiska träffar. Vi
diskuterar problemen med att träffas på lokal: det kan vara exkluderande, både ekonomiskt och på
grund av alkoholen. Vi vill dock inte utesluta detta som alternativ.

7. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 20.28
Mötessekreterare
Justerare

