
Skapad av: Samuel Tagesson 2018-01-09
Senast ändrad av: Jennifer Bårman 2018-03-20

Protokoll för SHS-möte 2018-05-29 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:08

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

§3: Val av mötessekreterare
Morgan K valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
Samuel T valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp
Visma – Bokföring
Bokföringsprogram som vi skulle kunna föra mellan kommande styrelser.
Kostar 1188kr/år inkl. moms.
Jonathan reserverar sin röst och resten röstar för att köpa in Visma.

Tröjor
Styrelse-Tröjor bör köpas in med de budgeterade pengarna.

Giftbasket till Gisela
Budget 1500 kronor.

AC
Köp av en portabel AC röstades igen via Facebook. Den är inköpt och installerad.
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§8: Admin avrapportering
Tower
Kommer kanske bli klart efter mötet.

Core
AC:n har slutat fungera och en lösning kommer att ses över.

GDPR
En ny sida ”Privacy” ska fixas på hemsida med information om GDPR till våra medlemmar.
Det måste också skrivas ner en GDPR-plan vad som ska göras när, hur och var.

Stadsnät
Vi har kollat vart fibern går men kom inte långt.
Försökte kolla vart fibern går emot högskolan och fick problem med skolans personal.
Jonathan har för tillfället kollat upp om vi kan dra fibern ”förbi” högskolan.
Vi får kolla på vad det kostar för att få en fiber förbi skolan helt och hållet.

§9: Övrigt
Entré Dörren
Den nya SHS-koden är i bruk.

Ny lokal
Ny kontorslokal på 80m2 kommer att bli ledig 1:a Augusti med en hyra på 6000kr/mån.
Vad kommer det att kosta att flytta allt till den ny lokalen?
Hyra den nya lokalen om allt ser bra ut för oss. Hela röstlängden röstar för.

Städrutiner
Eskil ska skriva städrutinerna

Städ Serverrummet
Lördagen den 5:e juni ska serverrummet städas.
Kåren
Vi ska eventuellt ge nät till föreningar med en höjd medlemsavgift.
DreamHack
Chans finns att få pass till DH för de som vill och eventuellt en rundtur av nätverket.
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Intro
Vi har fått våran gamla plats. Parabolen för nätet kommer gå mellan fältskären och tältet.
Access punkter kommer sättas ut över campus. Kabelvinda för utomhus bör kanske köpas in.

Städ av lokal till nästa möte
Samuel och Johan städar till nästa möte

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 5:e juni kl 19:00

§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:52

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Morgan Karlsson Justerare, Samuel Tagesson
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