
Skapad av:
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2018-05-01, SHS-lokalen

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

§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 
Jonathan Hallén valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ordförandeplats:

Ordförande har rätt till att välja plats var som i lokalen och någon som har tagit 
ordförandeplatsen när ordförande vill ha den måste flytta på sig. Hela röstlängden 
röstar för förutom en styrelsemedlem.

§8: Inköp

Tangentbord:

Budgeten för inköp av de nya tangentborden har överskridit budgeten med ca 
400kr. Nuvarande budget ökar med 400kr för att kunna slutföra köpet. Förslag om
att köpa in ett mekaniskt ”blått” tangentbord röstas igenom av hela röstlängden 
utom en medlem.
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Dell:

Det ”kraftigt” rabatterade priset på servrar från DELL visar sig vara ca endast 
10%, vilket gör att det inte är ekonomiskt rimligt att köpas in i detta läge. 
Alternativ för inköp av servrar ska kollas upp.

PR:

Inköp av PR produkter inför introt, 500st kapsylöppnare med SHS lasertryck för 
5200:-
Vinyl SHS dekaler (klistermärken), 1000st för 3300:-

Budget sätts på totalt 11 000:-
Hela bordlängden röstar för.

Tygmärken till ovvar ska köpas in, men design bordläggs tills nästa möte.

Skärmar:
Förslag om att köpa in en ny skärm för 2500:- samt skärmstativ för 1500:- röstas 
emot.

Saker till serverrummet:

Inköp av täckplåtar ca 20st och två st Adjustable sliding shell (utskjutbar hylla) 
samt inköp av två rackmount drawers och lite skruvar för att montera switchar och
liknande. Detta är saker som behövs till serverrummen för att underlätta arbetet. 
Budget på detta läggs på 4000:-. 

Hela röstlängden röstar för.

§9: Admin avrapportering

Hög CPU-användning:

Nätet har fortfarande hög CPU användning av oförklarliga anledningar. Det kan 
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vara på grund av att någon medlem har någon router som skickar ut korrupta 
paket. Jonathan föreslår maintenance för att kunna stänga av VLAN 21 och 
förhoppningsvis upptäcka vart felet kommer ifrån.

§10: Övrigt

Intro:

Eskil var på möte med introgruppen. Texten ska vara skriven på engelska. Ska 
vara inlämnad senast 13:e Maj. Tältplats diskuterades även på mötet. Budget på 
plats i introhäftet går på 2000:-. Hela röstlängden röstar för.

Städschema:
Mattias och Lovisa ska städa SHS-lokalen tills nästa möte.

§11: Nästa möte
Nästa möte planeras den 7:e Maj  kl 19:00

§12: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:02

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Justerare, 

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


