
Föreningen FSCONS: Styrelsemöte 2
Plats: Internetmöte https://meet.jit.si/fscons testas efter https://appear.in/fscons (20:06)

Tid: 2018-10-12 20:00 CEST

Närvarande:

Thomas Gramstad, Emil Karlén, Leif-Jöran Olsson, Andreas Skyman

0. Val av mötesfunktionärer

Sekreterare och ordförande: Andreas

Justerare: LJO

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 20:06.

2. Statusrapporter

1. LJO: Biljettkassa/registrering har varit uppe sedan Juli på 
https://butik.friprogramvarusyndikatet.se/fscons/biljetter.html

Tekniken går att använda för även FSCONS Oslo.
Ingen länk har dock skickats ut och hemsidan har inte uppdaterats med årets info.

2. LJO: Lokal: Rum på Språkbanken för helgen i November bokades i Juli.

3. LJO: Hemsidan: Ljo hade ett möte med Gregoire (tidigare webansvarig) i 
Augusti/September om hur hemsidan ska kunna uppdateras.

4. LJO: Program. Inget Call For Participation eller program har skickats ut, då vi bara har två 
hela spårförslag (Framtiden för FSCONS, styrelsen; Videoredigering, Lola och hennes 
kamrat) och ett halvt (Testning, Emil).

5. LJO: Promotion: Leif-Jöran tycks vara den enda som kommunicerat datumen utanför 
styrelsen. Övriga har inte velat göra det, eftersom det upplevts svajigt med programmet.

6. LJO: August meeting: Mötet som planerades till den 8 Augusti ställdes in då ingen plan för 
medlemsvärvning inkommit från Reza. Leif-Jöran menar att det var starten på en kollaps i 
kommunikationerna inom styrelsen.

7. LJO: Ordförande: Föreningen har för närvarande ingen ordförande då Thomas inte 
accepterade nomineringen. Emil tar på sig att vara sammankallande för styrelsen framöver.

8. SKY: Democracy Task Force: Ett första möte hölls i Juli. Diskussionen rörde föreningens 
och konferensens demokratiska form, samt för- och nackdelarna med olika konferensplatser.
Ytterligare två möten är planerade att hållas.

https://meet.jit.si/fscons
https://butik.friprogramvarusyndikatet.se/fscons/biljetter.html
https://appear.in/fscons


3. FSCONS 2018

Efter diskussion och omröstning beslutades

• att vi ska arbeta för en konferens till våren 2019. Mål för konferensdatum nånstans 
v13-14 (månadsskiftet Mars/April), i syfte att inte komma för nära vare sig FOSS 
North eller FSCONS Oslo.

Formatet vi siktar på är en tvådagarskonferens med 2-3 spår per dag med 4-6 
programpunkter per spår. Leif-Jöran behöver hjälp med program och Call for 
Participation, vilket Emil och Thomas gärna bistår med. Thomas föreslår även att vi 
anlitar någon för att sköta marknadsföring och eventuellt sponsorssökande, om 
medlen för detta finns. Ingen beslut fattas i den frågan.

Se tabell nedan för en sammanfattning av vad som behöver ske och när i förhållande 
till konferensdatumet.

• att vi inte ska hålla en minikonferens i November i år, men att försöka få till en träff 
med Oslo-organisationen och fler sociala rektryteringsträffar i Göteborg istället. 
Thomas får i uppdrag att undersöka om det finns intresse för ett möte i Oslo, 
exempelvis i samband med Crypto finance (www.cryptofinance.no), som går av 
stapeln i Oslo på Lördag 2018-11-17. Kanske kan vi locka göteborgare till Oslo för 
att delta på det och möte med FSCONS på Söndagen? Vi beslutar att gå vidare med 
detta och håller datumet öppet tills Oslo har fått diskutera. Återkoppling väntas 
senast nästa vecka.

• att vi ska verka för fler sociala rekryteringsträffar i Göteborg, formella nog för att 
dokumentera, men annars så otvungna som möjligt.

• att vi ska uppdatera hemsidan så snart som möjligt med uppdaterad information. 
Hemsidan behöver uppdateras senast nästa vecka. Thomas kollar om nån i Oslo kan 
uppdatera hemsidan eller ge någon annan möjlighet att göra det.

Tabell: Händelser och när de behöver ske i förhållande till konferensdatum.

Hemsida CfP Spåransvar Annonsering Keynotes Program Deltagarregistrering öppnar

-6 mån -5 mån -4 mån -4 mån -4 mån -3 mån -3 mån

4. FSCONS Oslo 2019

Bordlägges till nästa möte

5. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6. Mötets avslutande

Mötet avslutades 22:27

Mötessekreterare

Justerare

http://www.cryptofinance.no/
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