
Skapad av:
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2018-05-15, SHS-lokalen

Närvarande: Eskil Svensson, Jonathan Hallén, Oscar Wennergren, Johan Almquist, Mattias 
Vidhall, Samuel Tagesson,  Christian Wijk Zidarov,  Lovisa Kannius
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 
Jonathan 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 nytt serverrack som diskuterades förra mötet. 
För att möblera om i serverrummet behövs det minst ett serverrack. Ett serverrack
kostar 5000:- begagnat. Dessa är dock 60x100 och kan leda till problem i 
framtiden med cable management.

Ett annat förslag för att lösa cable management är att köpa in ett 80x100 
serverrack.

Christian, Mattias och Lovisa lägger ned sina röster. Förslaget om att köpa in ett 
80-rack bordläggs tills nästa möte.
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 Förslag om att köpa in 3st 60-rack. Budget läggs på 20 000:-

Tröjor:

Inga förslag om tröjor har kommit in. Bordläggs tills nästa möte.

§8: Admin avrapportering

Samuel switch conf:

Samuel skulle confa upp på colo-switchen vilket resulterade i en broadcast loop 
vilket crashade servern.

Xen:

En Xen server har inga VM:s aktiva. Detta kan betyda att servern har kraschat.

§9: Övrigt
SB:

Vecka 22 ska fiberbytet börja, vecka 28 ska det vara färdigt. 
En parkering kan hyras av SHS för att tillåta medlemmar att ha en plats.

24:e Maj ska ett möte med Skövde stadsnät hållas för information om fiber som 
berör SHS.

Informationen till Skövdebostäder är felaktig och måste uppdateras innan 
sommaren.

Kåren:

Kåren vill att vi ska leverera internet till dem. Detta är inget problem för oss, då 
kablarna redan finns till kåren. Men måste vidare kollas med SUNET att detta är 
okej.

Tower:

§10: Tower ska fixas av Oscar.
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Entré dörr:

Det kommer inga nya taggar till dörren, men det finns ett kodlås för dörren så att 
medlemmar i SHS kan komma in till lokalen fortfarande.

DH:

Intresse om DH för gratis entré till medlemmar erbjuds av Jimmy.

Städschema:

Oscar och Christian städar inför nästa möte.

§11: Nästa möte
Nästa möte planeras den 22:e Maj  kl 19:00

§12: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:05

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Justerare, 
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