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Mötet öppnas
Sammanfattning av mötet med Vårgårda Kommun Daniel sammanfattar mötet med
Hampus Haga på Vårgårda Kommun. Hampus var väldigt positiv till vår förening redan
innan mötet och Daniels insats verkar ha gjort intrycket av vår förening ännu bättre.
Kommunen kommer för 2016 öka bidraget vi får från 10 000 kr till 20 000 kr. Hampus
tryckte på att han gärna vill hjälpa till på andra sätt än det rent ekonomiska, exempelvis
genom att hjälpa oss med kontakter. Han vill hjälpa oss att få kontakt med lämpliga lärare
som kan hjälpa till i den nya utbildande inriktningen vi vill få, Center of Innovation,
Johanna Heleander (på COI), Robert Hagström (jobbar med ungdomar i kommunen),
polisen (för råd och tips). Allmänt kan Hampus hjälpa till med att träffa folk och fixa
en projektplan. Han rekommenderade även oss att söka bidrag från Leader Sjuhärad, ett
EU-projekt. Där skulle vi kunna få summor i storleksordningar 200 000-300 000 kr trodde
Hampus. Han tipsade även om att ta kontakt med Pierre Jamot och få honom att komma
och visa upp cool teknik på framtida event.
Hampus såg gärna att vi skapar en vision för framtiden, kanske 3-4 r framåt i tiden.
En visions-grupp bör därför tillsättas inom föreningen för att göra just detta.
Vi borde diskutera Countryhacks framtid mer på ett möte. Verkar passa bäst på ett
större möte, helst ett årsmöte. Möte med näringslivet och Hampus Haga 17:e mars. Vi
bestämmer ett möte för att diskutera Countryhacks framtid inom styrelsen efter CHÄGG.
Rättigheter på hemsidan Hoppe har satt ihop ett förslag på riktlinjer om hur rättigheter på hemsidan ska tilldelas, vem som ska få se vilken information. Förslaget godkännes
av styrelsen.
Om oss-sidan En fråga om hur ”Om oss”-sidan på hemsidan bör utformas lyfts. Beslut
fattas om att sidan bör innehålla kontaktuppgifter till samtliga ansvariga, men inte vara
lika omfattande som i dagsläget. En stor bild som samtliga ansvariga är med på bör också
finnas.
Gratis datorplats På tidigare event har alla Crew som vill ha fått en gratis datorplats.
I och med omorganisationen kommer detta inte längre vara möjligt. Styrelsen beslutar
att begränsa utdelande av gratis datorplatser till Crew-ansvariga samt de i Crew som
behöver en datorplats för att utföra sitt uppdrag. Event-styrelsen sätter ihop en lista över
ansvarsområden och vem som leder respektive område inför varje event.
Till framtida event bör vi införa plats-garanti för Crew och öppna anmälan för Crew
ett tag innan anmälan för övriga.
Nästa styrelsemöte Söndag den 13:e mars kl 19:00 via Cyberspace.
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Extrainkallat årsmöte Tillvägagångssättet både på och under det ordinarie årsmötet
2016 har ifrågasatts av styrelsen. För att se till att allt går rätt till vill styrelsen därför
enligt §5 i CCSS stadgar kalla till ett extra årsmöte. Ett extra årsmöte kommer hållas
onsdagen den 13:e april i Equmeniakyrkan, Vårgårda. De specifika frågor som föranleder
mötet och bör diskuteras vidare är:
• Förslaget om att antalet medlemmar i föreningen ska reduceras till tre, utöver ordförande och kassör.
• Förslaget om att ändra §9 så att ett förslag på stadgeändring endast måste godkännas på ett möte med kvalificerad majoritet.
• Ytterligare medlemmar bör väljas in i styrelsen.
I samband med årsmötet (men inte under det officiella mötet) kommer det också hållas en
typ av utvärdering av CHÄGG 2016. En kort sammanfattning av enkätundersökningen
kan ges och sedan diskuterar vi hur föreningens medlemmar har upplevt eventet. Det
är även lämpligt att diskutera Countryhacks framtid för att kunna framföra föreningens
åsikter till Hampus Haga.
Övrigt Vårgårda-mässan kommer hållas i Tånga-hallen fredag-lördag 15:e-16:e april.
Som växande förening och med sikte på Tånga-hallen (och därmed en större och bredare
publik) de kommande två eventet, bör CCSS och Countryhack vara representerade på
mässan. Föreningen beslutar därför att skicka in anmälan till mässansvariga. Till detta
vore det även lämpligt att köpa in en roll-up att ställa vid utställningen (denna också
användas vid våra event).
Ska man få streama på CHÄGG? Nej. På Tånga-event? Ja.
Mötet avslutas
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