
 

Protokoll för SHS-möte 2018-05-22, 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 19:10

§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

Kaffebryggare:

Förslag om att köpa in en kaffebryggare till SHS. Ett förslag har kommit in om att
köpa in en Mochamaster Kaffebryggare KB 741 Thermo för 1590:- Budget för 
detta sätts på 2000kr.

Hela röstlängden förutom Eskil röstar för.
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Lampor:

Förslag om att köpa in nya golvlampor till TV-hörnan i lokalen. Dessa lampor ska 
vara dimbara, alternativt nya lampskärmar för att det inte ska lysa på ett konstigt 
sätt. Inköp av detta bordläggs tills nästa möte för att tillåta medlemmar att kolla på
förslag.

Grafikkort:

Förslag om att köpa in ett nytt grafikkort till tower-datorn. Detta pågrund av att 
nuvarande har haverat. Ett nytt enslots-grafikkort skulle behöva köpas in. Detta 
bordläggs tills nästa möte.

Skylt x2:

Inköp av skylt har tidigare diskuterats på möten. Det visar sig nu att priset för 
dessa omtalade skyltar har ökat. Ett annat förslag är att köpa in dekaler som sätts 
på rutorna istället. Detta skulle minska priset markant. 

Ytterligare en skylt önskas köpas in för att sätta upp vid vanliga entrén till 
regementet. Denna skylt ska visa en pil som pekar mot SHS lokalen. Detta för att 
hjälpa folk att hitta till SHS.

Trådstegar:

Inköp av trådstegar behöver köpas till serverrummet när flytt av diverse delar i 
serverrummet ska utföras. Detta bordläggs tills nästa möte.
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§8: Admin avrapportering

Tower:

Fedora har installerats istället för Arch för att Arch inte fungerade på Tower 
maskinen. Dessutom har Windows installerats virtuellt. Allt detta har utförts för 
att det ska vara lättare att uppdatera saker utan att saker går sönder.

GDPR:

Vi måste kolla upp hur väl vi uppfyller GDPR kraven.

§9: Övrigt

Serverrack:

De nya serverracken har flyttats in i serverrummet. Eskil är stark som fan och 
lyckades på nåt mirakulöst sätt få in dem i kärran helt på egen hand. Sedan hjälpte
flertalet SHS medlemmar till att flytta in dem i serverrummet.

AC:

Gisela har ingen ny information om AC:n i lokalen.

Vatten:

Information om att få in vatten till lokalen diskuteras av Skövdebostäder. De 
verkar positiva till att få in det.
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Bokföringsprogram:

Istället för att använda separera filer kan ett bokföringsprogram köpas in istället 
för att underlätta hanteringen av bokföringen. Alternativ på detta skall undersökas.

SHS-Kod:

Tidigare har SHS haft ansvar för koden till källaren i regement. Eftersom att 
Skövdebostäder har bytt ut kodlåset till källaren så har dem nu tagit över ansvaret 
av kod utdelningen. Så shs ska inte ge ut koden till HISTEK, oavsett om de ber 
om koden. De måste ta det med Skövdebostäder istället.

Städrutiner:

Städprotokoll för exakt vad som behöver städas i lokalen måste tas fram. Detta för
att alla i styrelsen ska veta exakt vad som behöver göras vid städning.

§10: Städschema:

Christian ska städa inför nästa möte eftersom att han glömde göra det inför detta 
möte. Oscar, stackarn var tvungen att göra det själv.

§11: Nästa möte
Nästa möte planeras den 29:e Maj  kl 19:00

§12: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:46
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___________________________ ___________________________
Sekreterare, Justerare, 
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