
S

Protokoll för SHS-möte 2018-09-18, SHS-lokalen

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

§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 
Christian valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp
Grafikkort:
Vi har inte hittat något nytt grafikkort som uppfyller de kraven vi behöver.

§8: Admin avrapportering
Fiber:

Fibern har kontakterats klart mellan Core och Serverrummet. Det återstår 
fortfarande en del mätarbete.

Kurorten 0:

På grund av att vi inte kan förse med IP-TV till den nya kurortsbyggnaden finns 
det risk att vi inte kan förse internet till den nya lägenheten. Diskussioner har 
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påbörjat att lägenheten ska få två nätverksuttag, där vi står för kostnaden att dra in
i de nya lägenheterna. Detta är en investering som gör att vi skulle tjäna in genom 
att vi får potentiellt nya medlemmar. 

§9: Övrigt
FAQ autosvar till SHS facebook chat:

För att vi inte ska behöva svara på alla generella frågor bör vi i framtiden länka 
till vår support/FAQ sida och be dem läsa igenom ifall deras problem är besvarat 
där, innan de fortsätter kontakta oss.

Förnya skattebefrielse:

Inget nytt från fronten
Hejdå Mattias:

Mattias ska tyvärr lämna oss då han ska studera utomlands i ett halvår. RIP 
Sekreterare

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 25:e September  kl 19:00

§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:35

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Mattias Vidhall Justerare, Christian Wijk Zidarov
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