
Skapad av:
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2018-04-24, SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:00

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

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

§4: Val av justerare 
Johan Almquist valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp

Tangentbord
Förslag om att köpa in nya tangentbord till  datorerna i lokalen eftersom att de 
fungerar med den nya tower-datorn. Budget läggs på 4000:-

Hela röstlängden röstar för.

USB-Controller
Förslag om att köpa in ny USB-Controller eftersom att det nya chassit har plats 
för fler grafikkort behövs det en ny USB-controller för att kunna styra alla 
datorerna samtidigt och kunna utnyttja samtliga datorer. Budget läggs på 1000:-

Hela röstlängden röstar för.
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USB-Ljudkort
Förslag om att köpa in nytt USB-Ljudkort för att kunna koppla in microfon och 
hörlurar på samtliga datorer. Dessutom ska fyra enkla headset köpas till samtliga 
datorer i lokalen.  Budget läggs på 2500:-

Hela röstlängden röstar för.

Accesspunkt-Lokalen
Förslag om att köpa in ny AccessPunkt till lokalen eftersom att vår nuvarande 
accesspunkt styrs av en controller som inte längre kommer fungera vid nästa 
mjukvaruuppdatering. En ny accesspunkt behövs för att fortfarande kunna styra 
den via unifi-controllern. Budget läggs på 2000:-

Hela röstlängden röstar för.

Ex 4500 Juniper switch
Förslag om att köpa in ny Ex 4500 Juniper switch eftersom att när vi får mer fiber 
krävs en ny med VC för redundans. Switchen ska användas för redundanta länkar 
mellan alla switchar för att kunna starta om saker utan att allting ska gå ned. I 
nuläget måste allt stängas ned för att kunna starta om nuvarande Ex 4500:or. 
Budget läggs på 20 000:-

Hela röstlängden röstar för.

Ståmatta
Förslag om att köpa in en ergonomisk ståmatta för att se hur väl de fungerar till 
lokalen. 

Budget läggs på 1500:-

Hela röstlängden förutom en styrelsemedlem röstar för.

PR
Köpa in PR-saker inför introt. Förslag läggs på att köpa in SHS-prydda 
kapsylöppnare, klistermärken, tygmärken till ovvar. Inköp av SHS prydda 
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musmattor för att kunna ge bort vid tävlingar. Förslag på saker bordläggs tills 
nästa möte.

PSU
Förslag om att köpa in ny PSU eftersom att den nya datorn har möjlighet för fyra 
grafikkort och den nuvarande nätagget inte räcker för monstergrafikkort. Budget 
läggs på 1500:-

Hela röstlängden röstar för.

Kablar-UPS
Förslag om att köpa in nya UPS kablar eftersom att vi inte har kablar till de nya 
UPS:erna. Budget läggs på 3000:-

Hela röstlängden röstar för.

Skärmar
Förslag om att kolla upp vad en ny skärm för att kunna använda två skärmar på en
dator kan användas. Detta bordläggs till nästa möte.

Rackskåp

Förslag om att köpa in ett rackskåp för att kunna få bättre kabelkontroll på 
switchen i lokalen. Ett förslag på ett skåp på 2000:- 

Hela röstlängden röstar för.

Switch

Ett förslag om att köpa in en ny switch till lokalen som stödjer 10G. Detta 
bordläggs tills nästa möte.

SHS-Hoodies

Nya årets hoodies ska börja kollas på. Förslag om tröjform och pris bordläggs 
inför nästa möte.
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§8: Admin avrapportering

Fiber

Admins har haft möte med skövdebostäder och stadsnätet om vilken prioritering 
fibern som ska läggas har. Det börjas med fältskären och sedan till bataljonen. 
Beroende på vad kostnaden så kommer det att vara avstämningar för vad nästa 
steg ska vara. De viktigaste delarna ska planeras vid varje avstämning. Fokus är 
att fixa den fibern som är äldst och är orsaken till många lägenheters 
nätverksproblem. Bytet ska utföras under sommaren för att så få studenter som 
möjligt ska påverkas av nätverksavbrotten.

Servrar

Nya servrar till serverrummet och till core behöver köpas in, ca 6st som kan kosta 
i värsta fall gå upp till 420 000! :- Nuvarande servrar är maxade på ram och 
lagring ska utökas för att ha möjlighet till framtida expandering. 

Nätet

För 1 vecka och 3 timmar sen började switcharna öka sin CPU-användning i 
fälskären, lokalen och ytterligare. Det är oklart i nuläget vad någon kan ha gjort 
för att detta ska ske. CPU användningen är inte farligt hög men det kan leda till 
problem om det ökar okontrollerat. 

Dator-tower
Den nya tower datorn har hotsspot plugin, därför behövs det nya tangentbord som 
är uniformt för alla tangentbord. Den nya datorn har blivit ihopsatt och den 
fungerar som den ska. Det är på grund av denna vissa av eventuella inköp ska 
göras.

Foreman

Foreman är en deployment lösning för att kunna automatisera uppstartningen av 
VM:s så de anpassar sig efter miljön.
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Cert

Oscar har suttit länge under hacket med wildcard-Cert och kan ha hittat en lösning
med hjälp av Albin men det är inte helt löst än. Det undersöks fortfarande.

UPS

De nya UPS:erna ifrån Dialect finns tillgängliga att hämta nu. Under hacket har 
ATS:erna som ska driva UPS:erna satts upp som ska göra någonting häftigt utan 
att saker ska dö typ.

Support-Desktop

SHS-desktop datorn vid entrén är extremt långsam. Fredrik vill installera linux på 
den för att göra den snabbare. Det behövs typ köpas in en ny kass SSD som 
kanske även kan plockas ifrån brandväggen eftersom den är på så litet utrymme 
eller något. Annars fixa en ny SSD på nåt sätt. Kanske kan finnas på Kjell & 
Company. 

VRRP
Under test av VRRP så fungerade det under hacket. Samt fungerar PfSense

§9: Övrigt

Bank

Inget svar från banken!

AC-Lokalen
Kontroll av hur ventilationen i lokalen fungerar ska kollas över för att minska 
problemen med stora temperaturskiften. Inget nytt från Gisela.

Omflytt av lokalen

Undersök om möjligheterna att dra in vatten till lokalen för att kunna ha en liten 
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diskbänk med micro, kaffebryggare och eventuell vattenmaskin. De svarta skåpen 
flyttas och på deras gamla plats ska den lilla diskhon sättas upp.

Serverrum – Möblera om

Planer på att möblera om i serverrummet.

Entré

Skövdebostäder ska sätta upp ett taggsystem till entrén av SHS och Histek, så fler 
taggar wooo!

Stolar-Kinnarps

Vissa fästen för armstöden på kinnarpsstolarna är kassa och kinnarps ljuger för 
Jonathan så han vill kontakta dem för att fixa armstöden.

Städschema:
Jennifer och Jonathan ska städa inför nästa möte eftersom att hela styrelsen 
städade efter SHS-hacket.

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 1:a Maj  kl 19:00

§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:33
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___________________________ ___________________________
Sekreterare, Justerare, 
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