
Skapad av:
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2018-05-08, SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:22

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

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

§4: Val av justerare 
Christian valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp

ServerRack:

Förslag om att köpa in ett nytt serverrack eftersom fibern ska bytas mellan 
plutonen och fältskären kan en eventuell ommöblering göras i serverrummet 
vilket gör att ett nytt serverrack behöver köpas in.

Ett förslag på ett serverrack är 800x1200cm men kostar tyvärr 22 000:-.

Förslag om att köpa in serverrack bordläggs till kommande möten för att reda ut 
eventuella logistiska problem med att flytta in serverracket i serverrummet och 
vilka eventuella priser det kan finnas på andra serverrack, samt storlek som 
passar.
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Kaffebryggare:

Förslag om att köpa in en kaffebryggare till SHS-lokalen för att släcka 
koffeinberoendet på medlemmarna i föreningen.

Förslaget bordläggs tills nästa möte för att bestämma vad för sorts kaffebryggare 
föreningen vill ha.

Diskbänk:

Ett förslag på att köpa in en diskbänk till SHS bordläggs för att ha ett förslag redo 
till Skövdebostäder när de kommer tillbaka från semester.

§8: Admin avrapportering

Servrar:

Kolla upp vad vi har för behov av servrar till framtiden.

Styrelsen får för fan lära sig SHS:

Det finns väldigt mycket dokumentation om hur SHS system fungerar. Styrelsen 
behöver lära sig bättre hur allt detta fungerar för att hantering av systemen ska 
fungera bättre. I vissa delar av systemen är dokumentationen bristfällig. 

Felsökningsdokumentationen för att hjälpa användare måste skrivas om för att 
göra den relevant och en användbar lathund för styrelsemedlemmar när de ska 
hjälpa medlemmar med eventuella uppkopplingsproblem.

Möte med Skövdebostäder:

Imorgon 9:e Maj kl 13:30 kommer ett möte hållas med SHS, Skövdebostäder och 
Skövde stadsnät för att diskutera hur det nya fiberbytet ska utföras.
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Strömavbrott:

Ett strömavbrott skedde i fältskären och regementet tidigt i morse. Fyra switchar 
dog och på grund av hur vårt nät är uppbyggt och Core inte förlorade sin ström 
blev inga användare utan nätt förutom de byggnader som var utan nät. Detta 
strömavbrott gjorde att CPU-användningen på switcharna har minskat igen. 
UPS:erna kickade igång och verkar ha fungerat som de ska. Detta gör att UPS-
inköpet är välmotiverat eftersom att ingenting av nätet dog på grund av att 
UPS:erna höll nätet igång under avbrottet.

§9: Övrigt

Mögelbryggare:

Kaffebryggaren som har funnits i lokalen har visat sig vara infekterad av mögel 
och Ted skänker den till SHS in good spirit. Det visar sig att SHS inte direkt vill 
ha den så...tack för den, Ted.

Soffor i serverrum:

De äckliga sofforna i serverrummet måste försvinna om de nya serverracken ska 
kunna få plats. Inför introt ska nya soffor köpas istället. Poängtera att de ska vara 
billiga eftersom de ska vara slängvaror. Hela röstlängden röstar för att slänga de 
gamla sofforna.

DanCover:

Det är alldeles för dyrt att byta färg på tältdukarna och det är inte motiverat att 
köpa in bara för att det ska vara svart. Hela röstlängden röstar för att inte köpa in 
ny tältduk och budgeten analeras.

Tagg:

Just nu kommer man inte in i SHS lokalen utan tagg eftersom Skövdebostäder 
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tagit bort kodläsaren. Taggsystemet fungerar inte än och börjar inte fungera 
tidigast 17:e Maj. För att komma in i lokalen får man ta villovägar och gör det 
bara allmänt kaos. Stora applåder till Skövdebostäder.
Städschema:

Mattias och Lovisa ska städa lokalen inför nästa möte.

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 15:e Maj  kl 19:00

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

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Justerare, 
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