
Skapad av: Morgan Karlsson 2018-11-20
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2018-12-18 , SHS-lokalen

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

§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 
Oscar W valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Inköp
SSD 4x 2TB

Vi måste köpa in fyra SSD till våran NFS. Jonathan kollar alternativ.

Filt till Christian

Ska kollas upp om det ska köpas in.

New Server 

Eventuellt köpa en helt ny server till NFS. Kravspec ska tas fram efter mötet och sedan ska 
förslag läggas fram till nästa möte i Januari.

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: Morgan Karlsson 2018-11-20
Senast ändrad av: 

§8: Admin avrapportering
Fiber
Dom är förhoppningsvis helt klara med fiberarbetet så vi kan börja kopplas om. Hela mötet ger 
Stadsnätet en stor applåd för att de avslutade arbetet fiberdragningen innan jul med en försening
på 6 månader.
Serverrum
3-fas vägguttag ska sättas upp på väggen vid serverracken. Sedan ska det ses över med 
kylningen i rummet. Sist ska vi ha ett möte för att specificera vad som mer ska göras med 
ventilation med luften ut och in i lokalen.
Underhåll
Flytta servrarna till nya racken så fort som möjligt.
DNS
Vi har problem med våra DNS:er. Ett problem hittades i konfigurationen som nu är åtgärdat.
Yum-cron
Ska kontrollera om vi ska fixa automatisk uppdatering på de flesta servrarna.

§9: Övrigt

Kåren

Möte med skolan och kåren ska bokas i Januari angående en  fiber anslutning som högskolan 
använder. Det ska ses över vem som äger vissa fiberlänkar som nu är ifrågasatta.

New Office

Skräpet efter rivningsarbetet har slängts föregående vecka. Framtida arbeten just nu är att 
fortsätta rivningen och kanske ta bort ett element eller bara göra om väggen till en halvvägg. 
Olika hantverkare ska ses över för att fixa i ordning väggar och eventuellt golv. Får inte en 
nyckel till elskåpet.

Städning av lokalen till nästa möte
Samuel och Hannes städar lokalen till nästa möte.

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras preliminärt den 8:e Januari kl 19:00
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§11: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:30

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Morgan Karlsson Justerare, Oscar Wennergren
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