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Protokoll för SHS-möte 21/3-2018 klockan kl 18.00 i D105 i Högskolan i Skövde. 

Närvarande: Jennifer Bårman, Samuel Tagesson, Jonathan Hallén, Oscar Wennergren, Johan 

Almquist, Fredrik Jansson, Linus Aspholm, Adam Renvaktar, Christian Wijk Zidarov, Stefan 

Ulriksson, Björn Liliedahl, Eric Helgesson, Andreas Polnäs, Jimmy Sörensen, Fredrik Kumlin, 

Mattias Vidhall, Lovisa Kannius, Almida Rosander, David Boya, Henrik Westerlund, Frida 

Karlsson, Joakim Jonsson, Maja Dahle, Adam Helge, Jakob Löwenberg, Erik Mattson, Andréa 

Leksell 

 

§1:  Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppet kl 18.05. 

§2:  Val av  
- Mötesordförande 

Eskil Svensson 

- Mötessekreterare 

Ted Johansson 

- Två justeringsmän och vid omröstning tillika rösträknare 

Jessica Jungsin och Jonathan Hallén 

 

§3:  Fastställande av tid och plats för justering utav årsmötets protokoll 
Efter mötet, SHS-lokal kl 19.20 

 

§4:  Upprättande och godkännande av röstlängd 
28 röstberättigade personer. 
 

§5:  Mötets behörighet samt stadgeenliga utlysande 

 Utlystes 2 veckor innan, den 6:e mars. 

§6:  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§7:  Vad har genomförts hitintills 

Uppgraderingar i produktionsmiljön.  
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Största problemet var att dessa sluta kommunicera med omvärlden, detta löstes genom att byta 

till LACP från static etherchannel. Utöver detta har RAM-minne uppgraderats i servrarna, i 

nuvarande konfiguration kan en server bära alla kritiska tjänster vid potentiella krascher eller 

liknande utav utrustning. 

Löst problem med publika tjänster 

Detta relaterade direkt till problemen som varit i produktionsmiljön. Detta löstes genom en 

översyn av nätverkslösningen i serverrummet. 

Installerat nya UPS:er 

I serverrummet har nya UPS:er monterats, detta för att säkerställa el-driften vid ett oavsiktligt 

strömbortfall, detta kan skydda produktionsmiljön då de UPS:er som införskaffats kan förse 

serverrumsutrustningen med ström i upp till 5-6 timmar. 

§8:  Planer för året 

Installation av ny fiber  

Skall bytas fiber i bataljonen och plutonen området, och mellan fältskären och plutonen 4. Detta 

för att säkerställa god drift av miljön. Går 4 fiberpar mellan fiberbyggnaderna vilket skall 10-

20:dubblas. 

Montera accesspunkter för wifi i gemenskaphetsutrymmen.  

Vill ha detta för att studenter skall kunna sitta och plugga mm i gemensamhetsutrymmen. 

Utvärdera ny virtualliseringmiljön  

Pga byten i licensieringen så är Xen inte dugligt längre. 

Det kommer inte vara gratis med HA osv längre. Då dessa tjänster är kritiska för 

produktionsmiljön håller nya alternativ på att undersökas 

Splittring av miljön 

Den utrustning som sitter i core skall spridas ut, detta skall spridas ut mellan fältskären och 

plutonen 4, detta för att dela upp riskerna vid brand och elavbrott. 

Byta kablage i byggnader 

Många byggnader i dagsläget har föråldrad fiber i byggnaderna som börjar bli dags att byta, 

detta hålls för närvarande på att tryckas på SB 

§9:  Inköp, gjorda och planerade 
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Genomförda: 

UPS:er 

RAM 

Belysning 

 

Framtida: 

Fibermoduler behövs i samband med den nya fibern som kommer för att kunna tillgodose sig de 

ökade antalet förbindelser som kommer i och med den nya fibern. 

KVM 

Den KVM som köptes in under förra året gick sönder för ett tag sedan, denna kunde returneras 

och en full återbetalning erhölls. Ny KVM skall köpas in. KVM är en enhet som kan nyttjas för 

fjärradministrering av servrar. 

 Intro 

Kapsylöppnare med mera till introt skall införskaffas, detta då Studentnätet skall satsa mer på 

att synas externt. 

§10:  Budget 2018 
Denna lämnas oförändrad inför resten av året. 

§11:  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
Kvarstår på beloppet 400 kr 

§12:  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 

Revisorn har gått igenom föregående år, godkänner förra årets budget och balansräkning. Eskil 

svensson avstår sin röst p.ga delaktighet i den förra styrelsen. 

Hela röstlängden röstar för att ge förra årets styrelse ansvarsfrihet 

§13:  Behandling av motion som väckts av styrelsen eller senast sju (7) dagar före mötet 

inlämnat till styrelsen av medlemmarna 
Inga motioner har blivit inlämnade. 

§14:  Övriga frågor 

Skövdebostäder nya byggnad, K0 

Studentnätet kommer ha svårt att kämpa sig in i studentbostäderna, detta då Skövdebostäder 
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kommer avstå från att dra kopparledningar för tv i byggnaden. Därför behöver Studentnätet 

kunna leverera IP-TV för att vara aktuella för montering i den nya byggnaden som är planerad. 

§15:  Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19.02. 

 

 

___________________________   ___________________________   

Ordförande, Eskil Svensson    Justerare 1, Jonathan Hallén 

 

 

 

___________________________   ___________________________   

Sekreterare, Ted Johansson    Justerare 2, Jessica Jungsin 


