
Protokoll för SHS-möte 2018-03-27, SHS-lokalen

Närvarande: Eskil Svensson, Samuel Tagesson, Jonathan Hallén,  Oscar Wennergren,  Lovisa 
Kannius, Mattias Vidhall
Frånvarande: Morgan Karlsson, Christian Wijk Zidarov, Jennifer Bårman, Johan Almquist

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet 18:19

§2: Val av mötesordförande
Eskil S valdes till mötesordförande.

§3: Val av mötessekreterare
Mattias V valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
Jonathan H valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp

Högtalare:
Högtalare ska köpas in till de stationära datorerna i SHS-lokalen. Högtalarna skall
ha hörlursuttag. Budget på 1500kr. Fem utav sex styrelsemedlemmar röstar för.

USB-Controller:
De stationära datorerna behöver en USB-controller för att lösa problemen med 
tangentborden som tappar koppling. En budget läggs på 2000kr.

§8: Admin avrapportering.
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Fiber:
Eskil har fått svar av Gisela angående Fiber. En ny offert kom på en kostnad av 
130 000kr. Detta gör att SHS kan kontaktera hälften av alla par för att minska 
kostnaden beroende på vad Skövdebostäder säger.

Ett möte med SHS, Skövdebostäder och stadsnätet ska hållas i framtiden kring 
detta.

Information om exakt hur fibern går behöver klargöras genom att fråga Skövde 
stadsnät. Den nuvarande informationen vi har är föråldrad.

Backup:
Det är problem med backups på maskinerna som driver nätet. Hur dessa backups 
körs behöver undersökas.

VRRP:
Om en rutt i nätet går ned kommer inte hela nätet gå ned utan istället ledas om till 
en annan fungerande rutt. Detta bör lösa problemet med att nätet tillfälligt gick 
ned i torsdags.

§9: Övrigt

Mat NSA Hacket:
Eventuellt utvärdera mat utöver pizza för NSA-Hacket. Exempelvis thai-mat.

Stormötes Info:
Information om stormöten måste vara mer utförlig. Information om varför 
medlemmar behöver gå på mötena. Exempelvis att det måste vara minst 20st 
medlemmar på ett möte för att det ska vara giltigt.

Bank:
Banken har fortfarande inte svarat. Eskil har börjat kolla på alternativ på banker 
istället för Swedbank.
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Städare inför nästa möte:
Christian och Johan ska städa lokalen inför nästa möte, 3:e April.

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 3:e April, kl 18:00

§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat 19:05

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Mattias Vidhall Justerare, Jonathan Hallén

Studentnätet vid Högskolan i Skövde
Org. Nr: Bankgiro: Adress: Internet:       E-post:
854601-0243 829-2302 Regementsgatan 4 http://www.studentnatet.se      shsboard@studentnatet.se

54146 Skövde       helpdesk@studentnatet.se


