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

Protokoll för SHS-möte 2018-09-11, SHS-lokalen

Närvarande: Eskil Svensson, Samuel Tagesson, Jonathan Hallén, Christian Wijk Zidarov, Oscar 
Wennergren, Johan Almquist, Lovisa Kannius, Mattias Vidhall,  Morgan Karlsson
Frånvarande: 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 
Morgan K valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp
Konsollkablar:

Det undersöks fortfarande efter konsollkablar som ska köpas in.

Grafikkort:
Inget nytt på grafikkortsfronten. Det undersöks fortfarande efter ett passande som 
inte är alldeles för dyrt.

Trådfri:
För att kunna styra lampor i lokalen kräver vi speciella IKEA lampor för 100:- 
styck. Önskat är att köpa in tre stycken till ett värde av 300kr. 
Hela röstlängden röstar för.
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§8: Admin avrapportering
Switchar:

Juniper har svarat med en offert och vill inte ge oss någon rabatt för nya switchar.

Inget nytt från Cisco.

Ny fiber:

Arbetet med den nya fibern ligger efter, enligt vad som var planerat.

IO-Desk:
Eftersom att vi har hjälpt IO-desk att testa väldigt mycket har vi fått tjänsten fram 
till 2050. Stora ändringar har gjorts i sommar och kan komma att börja användas 
för att underlätta supporten på nytt.

§9: Övrigt
Skattebefrielse:
För att vi inte ska behöva betala skatt måste vi förnya ett ärende hos skatteverket. 
Detta tar Eskil hand om.

Städschema:
Nya städregler och schema skall tas fram för att se till att lokalen hålls städad. 
Tills nästa möte ska Eskil och Morgan städa lokalen.

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

§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:30

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Mattias Vidhall Justerare, Morgan Karlsson
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