Förslag förenkling av mjukvara
- Interaktiv realtidskommunikation: irc och matrix (som nu)
- Hemsida
- bort med WordPress, ersätt med statiskt genererad typ Hugo eller Jekyll?
- pawal: byte till wordpress gjordes då styrelsemedlemmar, och andra, lättare ville kunna
uppdatera innehållet utan att kunna git osv
- Tobias: större börda att hålla WordPress uppdaterad och förändra?
- fokus på vad vi gör, vilka vi är, länkar till där det händer saker: irc, matrix, epostlistor, discourse
- projekt och engagera dig
- live-import av senaste posterna på discourse
- Nextcloud self-hosta
- migrera från Linus instans
- dokumenthantering: arkivera äldre material, börja på ny kula (nästa styrelse får lyfta in material
från arkivet vid behov)
- webmail-brevlåda för abuse mail: vore trevligt, men ser inget bra alternativ?
https://apps.nextcloud.com/apps/mail verkar kasst.
- kalender, behöver vi verkligen? använder någon?
- Erik J: jag kan erbjuda mig att installera detta på en server
- Medlemsregister
- ark med "<medlemsnummer> <datum betalt> <epost>", där medlemsnummer matchas med
bokföringen (epost inte med i bokföringen)
- kan ligga som (krypterat) kalkylark i nextcloud, alternativt att varje medlem finns registrerad
med konto på Discourse / Matrix
- Egen Discourse
- https://github.com/discourse/discourse/
- ersätta en del av det vi använder epost och wordpress för idag
- mötesanteckningar, kallelser mm här (länkat från hemsidan)
- (discourse kan maila ut vad som händer, så de som föredrar epost mindre förändring)
- Epost
- fortsatt drifta allt kring epost sålänge det finns eldsjälar som vill (Elias och andra i sysadmin
gruppen?)
- vid installation av nextcloud och discourse, anteckna hur vi skulle gå tillväga för att byta till
tredje-part?
- för framtiden: tredje-part skulle kunna vara att fråga t ex fripost
- Epostlistor
- ta bort intern, merge med styrelse
- förmedla tydligt att styrelse@dfri.se framöver då når nuvarande och tidigare
styrelsemedlemmar (som valt vara kvar och nuvarande styrelse godkänner)

