
Skapad av: Morgan Karlsson 2018-11-27
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2018-11-27 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:06

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

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

§4: Val av justerare 
Andreas Polnäs valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp
Inga inköp detta möte

§8: Admin avrapportering
Gateway
Konfigurerades i Lördags och är nu igång med FreeIPA. ”Message of the day” visar status på 
olika servrar.

Ansible
Servern är konfigurerad och kopplad till FreeIPA. Detta gjordes för att underlätta jobbet med att
konfigurera flera servrar via SSH.
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Serverrum 
Jobbet i helgen gick inte att genomföra eftersom modulerna inte hade köpts in. Samuel T utses 
att köpa in dessa modulerna och slutföra arbetet.

What about Rättigheter
Det finns en mängd med folk som hade fel rättigheter som ligger kvar i systemet. En stor 
rensning har genomförts.

Nya Lokalen
Alla väggarna i kontorsdelen har rivits ner. Följande jobb blir att se om vi ska ta in hantverkare 
för att fixa till olika väggar, golv, tak eller el. Kabeldragning kanske kommer att ske då vårat 
proppskåp är inlåst.

§9: Övrigt

Julbord

Julbordet är bokat på O’Learys den 15:e December. Det kommer att komma upp så att man kan 
skriva upp sig för bokningen.

Ordförande Talar

Det publika nätverket i plutonen fungerar inte eftersom ProVektor har installerat fel kabel så att 
signalen tappas fram till antennen.

I server rummet ska vi kolla upp hur vi vill ha elen dragen till de nya racken. Det kollas också 
upp med Skövdebostäder vad som ska göras med AC:n i serverrummet.

Kåren

Vi ska testa med att koppla upp dom framöver. Men på grund av komplikationer med fibern har 
det tagit lite extra tid.
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Städning av lokalen till nästa möte
Christian Wjik Zidarov och Eskil Svensson städar lokalen till nästa möte.

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 4:e December kl 19:00

§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:36

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Morgan Karlsson Justerare, Andreas Polnäs
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