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

Protokoll för SHS-möte 2018-09-04, SHS-lokalen

Närvarande: Eskil Svensson, Samuel Tagesson, Jonathan Hallén, Christian Wijk Zidarov, Oscar 
Wennergren, Johan Almquist, Lovisa Kannius, Mattias Vidhall
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 V. valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
Lovisa K och Jonathan H valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp
Console cable:
Vi behöver köpa in nya konsollkablar, förslag på driverless som ska köpas in ska 
lämnas till nästa möte. Samuel ansvarar för att kolla upp förslag.

Docking station:
De gamla dockingstationerna som går på USB fungerar inte jättebra på linux och 
windows. Möjlighet att köpa en thunderbolt dockingstation finns för 1800:- 
istället för vanliga 3000:-. Detta skulle ge fler alternativ att kunna ansluta externa 
datorer.
Johan och Eskil lade ner sina röster. Resterande del av röstlängden röstar för att 
köpa in en thunderbolt-dockingstation för 1800:-.
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Grafikkort:
För att kunna köra virtualliserade miljöer på den nya Tower måste ett nyare 
grafikkort som stödjer det köpas in. Förslag på grafikkort ska lämnas till nästa 
SHS möte.

§8: Admin avrapportering

Ny fiber:

Fiberbytet har tagit mycket längre tid än förväntat och har gjort att våra planer att 
fixa fiberbytet korrekt har försenats. Det jobbas på att kontakta skövdebostäder 
för att få reda på hur läget ligger till.
Cert:
För att lösa certifikat på hemsidan har ett beslut tagits att köpa in 
wildcardcertifikat istället för att försöka fixa det via let’s encrypt. Problemen med 
att få det att fungera med let’s encrypt skulle leda till stora ombyggnationer av 
nätet.
Det nya certifikatet håller i 2 år.

§9: Övrigt
Nya switchar:
De nuvarande switcharna vi har just stödjer endast 1 Gbit/s uplink vilket gör att 
det inte är framtidssäkert. Vi vill ha minst 10 Gbit/s och förslag har kommit in 
från CISCO och Juniper med möjliga switchar för att ersätta dem gamla. Med mer
information som ska komma.
Ny lokal:
Den nya lokalen är vår, och vi får tillträde 1 Oktober. Internet är för tillfället inte 
löst och är något som ska jobbas på.

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



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

Vatten gamla lokalen:
Kostnaden för att dra in vatten till den gamla lokalen skulle gå på ca 17 000:- och 
är för nuvarande inte värt det.
Johan:
Johan ska flytta till Stockholm och börja jobba, och kommer då att sluta inom 
SHS, men för att underlätta med att inte behöva bråka med banken kommer Johan
fortfarande stå som person som signerar.

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 4:e  kl 18:00

§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:29

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Justerare, 
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