
Skapad av: Hannes Kindströmmer 2020-09-23
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-09-23 klockan kl 18.00 i D105 i Högskolan i Skövde.
Närvarande: Linnea Abrahamsson [b18linab], Niklas Augustsson [a19nikau], Tuva Bucci 
[a18tuvbu], David Byström [a18davby], Alfred Carlsson [a17alfca], Iris Casado [a18irica], Albin 
Dahlheim [a19albda], Jenny Eriksson [a19jener], Patricia L. Gustafsson [b19patgu], Jonathan 
Hallén [b15jonha], Simone Hildén [b19simhi], Tobas Hjärpe [a19tobhj], Daniel Johansson 
[a18danjo], Morgan Karlsson [a16morka],  Hannes Kinderström [a17hanki], Benjamin Larsson 
[a19benla], Hampus Lindbergh [a18hamli], Melker Ljung [a19mellj], Sandra Långström 
[b19sanla], Gustaf Löfstrand [a16guslo], Pontus Metso [a15ponme], Niklas Nordenfelt 
[a17nikno], Emil Nordhammer [b18emino], Ronja Nyman [a19ronny], Jimmy Olsson [a18jimol], 
Silyphone Phaiboun [a16silph], Edvin Skogsholm Sanne [a19edvsa], Ambjörn Schiemann 
[a18ambsc], Ulrica Segerbrand [a19ulrse], Markus Stenbäck  [d16marst], Eskil Svensson 
[a16esksv], Nora Svensson [a18norsv], Elin Thaysen [c18elith], Tove Wennhage [a17tovwe], Carl 
Ågren [b19carag]

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:14

§2: Val av 
- Mötesordförande
Jonathan Hallén
- Mötessekreterare
Hannes Kindströmmer
- Två justeringsmän och vid omröstning tillika rösträknare
Morgan Karlsson och Niklas Augustsson

§3: Fastställande av tid och plats för justering utav årsmötets protokoll
Efter mötet, SHS-lokal kl 22.00

§4: Upprättande och godkännande av röstlängd
27 personer är röstberättigade. + 7 i styrelsen, 34 personer i röstlängden 

§5: Mötets behörighet samt stadgeenliga utlysande
 Utlystes 2 veckor innan och godkänns av mötet
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§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Verksamhetsberättelse
Eskil berättar att under 2019 har SHS styrelse förbättrat interna tjänster, haft öppna 
styrelsemöten nästan varje vecka. Det har även hållts två årsmöten. SHS styrelse har även hjälpt
sina medlemmar med eventuella nätverksproblem dem har haft via facebook chat. SHS har 
inlett ett samarbete med Skösex. Uppgraderat kylkapaciteten i serverrummet då detta var ett 
problem under sommaren 2018. Fibern som går mellan Fältskären, Bataljonen samt Plutonen 
har blivit levererad och färdiginstallerad. Påbörjade ett samarbete med Xenia huset samt tagit 
fram förslag för förbättringar för deras WIFI. Under högskoleintrot 2019 tillhandahöll WIFI 
tillsammans med Dialect.

§8: Revisionsberättelse

Magnus Klaar berättar att de pengar som används till inköp av hårdvara och tjänster samt mat 
och fika för några event som SHS har tillhandahållit. Han berättar även han inte hittat några 
pengar som försvunnit eller som är oförklarade.

§9: Ansvarsfrihet för styrelsen 2019

Mötet ansvarsfriar Styrelsen för 2019

§10: Verksamhetsplan 2020

Utbyte av viritualiseringsmiljö från Citrix till oVirt. Arbete för IPv6 fortgår men långsamt detta 
på grund av avsaknad dokumentation för implementering och distribuering av IPv6 på carrier-
nivå. Göra klart installationen av nätverk i Kurorten samt Kårhuset Boulogner.

§11: Budget
Alla budgetposter förutom betalsystem är inom budget, anledningen till att punkten betalsystem
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är över budget tros vara på grund av en felkategorisering.

§12: Inröstning av nya ledamöter
Helen Svensson och Ronja Nyman
Jonathan läser upp Helens motivering till varför hon vill bli ledamot.
Mötet röstar in Helen Svensson till ledamot
Mötet röstar in Ronja Nyman till ledamot

§13: Inröstning av ny kassör 2020
Morgan Karlsson berättar sin anledning till att han avsäger sig rollen som kassör och fortsätter i 
styrelsen som ledamot.
Mötet röstar för att Morgan stiger ner till ledamot.
Ambjörn Schiemann berättar varför han vill ta styrelserollen som kassör.
Mötet utser Ambjörn Schiemann till ny kassör för kalenderåret 2020.
Samtliga deltagare i mötet röstar för att utse Ambjörn Schiemann och Jonathan Hallén att 
företräda föreningen Studentnätet Vid Högskolan i Skövde gemensamt.

§14: Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB gemensamt
Styrelsen beslutar att följande person/personer får:
• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som
fullmaktshavare gemensamt
• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening 
gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan,     
som fullmaktsgivare gemensamt
• Företräda enligt ovan var för sig eller gemensamt i förening
Ambjörn Schiemann – ****** - ****
Jonathan Hallén        – ****** - ****
Beslut om användare av Swedbanks Internetbank, Ambjörn Schiemann och Jonathan Hallén 
röstas in för att vara gemensamma användare av Swedbanks Internetbank för SHS.
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§15: Beslut om användare av Swedbanks internetbank
• Styrelsen beslutar att följande personer ska vara gemensamma företagsanvändare för 
föreningen i Swedbanks internetbank.
Ambjörn Schiemann – ****** - ****
Jonathan Hallén        – ****** - ****

§16: Behandling av motion som väckts av styrelsen eller senast sju (7) dagar före mötet
inlämnat till styrelsen av medlemmarna
Inga motioner har blivit inlämnade.

§17: Uppgraderingar av nätverk
Jonathan berättar att nätverksproblem i Regementsgatan 4 har åtgärdats. Jonathan berättar att 
SHS inte kommer kunna leverera internet till den nya byggnaden på kurortsvägen 10. Detta på 
grund av att det hade blivit för dyrt. Det berättas även om att ett samarbete med AGES påbörjats
där SHS levererar internetåtkomst till AGES lokal. Ytterligare nämns det att ett samarbete med 
Skills arbetas på genom en Minecraft server vid namnet SköCraft.

§18: Enkätresultat
70% av enkätsvarare har svarat att de upplever s.k. lag spikes.
60% av enkätsvarare har svarat att de upplever packet loss. 
Enkätsvararna har gett ett genomsnittligt betyg på 7/10
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§19: Övriga frågor
Det frågas vad som hände med maten som traditionellt sett brukar serveras på stormötena. 
Styrelsen har valt att inte servera någon mat med hänsyn till hygienfaktorer samt COVID-19. 
Det frågas även hur planen är för medlemsavgiften. Jonathan berättar att förhoppningen är att 
sänka medlemskapskostnaden till ett pris mellan 450 och 500kr.

§20: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:16

___________________________ ___________________________
Ordförande, Jonathan Hallén Justerare 1, Niklas Augustsson

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Hannes Kindströmmer Justerare 2, Morgan Karlsson
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