Skapad av:
Senast ändrad av:

Hannes Kindströmmer 2019-01-22

Protokoll för SHS-möte 2019-01-22 , SHS-lokalen
Närvarande:, Anders Hedman, Daniel Johansson, Eskil Svensson, Hannes Kinströmmer,
Jonathan Hallén, Morgan Karlsson
Frånvarande: Ambjörn Schiemann

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:10

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

§3: Val av mötessekreterare
Hannes K 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
KVM
Det är jobbigt att springa runt i serverrummet och byta server. Därför är det intressant att köpa
en KVM för att slippa detta. IP-KVM kostar upp mot 20 000kr. Vi kollade tidigare på en
begangnad HP KVM men vi fick ingen specifik modell som svar när vi frågade. Kolla upp en
KVM att köpa inför nästa möte.

Kabelhantering i serverrummet
De kabelhanteringspanelerna som Samuel tittade på är alderless för otympliga för oss att kunna
använda i våra rack. Jonathan har hittat en eventuell kandidat för kabelhanteringen som är bättre
än de som Samuel hittade. Alla rackmuttrar försvinner, legenden säger att Eskil snor dom och
säljer dom på svarta marknaden.
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§8: Admin avrapportering
oVirt
Våran testmiljö för oVist är IPA/LDAP-kopplat med automagiska grupper. En migrering till
oVirt skulle innebära en reducering på licenskostnader på 2000kr/månaden. Hur lagring skall
lösas är inte bestämt än. Backups är även beroende på hur vi väljer att köra våran lagring. Det
går att sätta upp cluster vilket skulle låta oss flytta Vms mellan Core och serverrummet. Ovirt
har en app för monitoring, tidigare kunde man starta Vms och fixa grejer. Ska vi konvertera till
oVirt skulle vi behöva göra om alla Vms från grunden vi har nu på {nuvarande hypervisor}.

KB – HIS
Högskolan i Skövde har claim:at alla fiberpar som går mellan K6 och KB och HiS vägrar dela
den. Skösex har inga avtal angående internet med HiS. Skösex vet inte varför dom levererar nät
till KB. Det har varit helt omöjligt att få tag på IT-chefen för HiS de senaste tre veckorna säger
Morgan. Representant från stadsnätet visste inte heller vem som ägde fibern. E-huset ägs av
kommunen men hyrs av HiS så i grunden borde kommunen äga fibern på något sätt. Ett annat
alternativ är att dra våran egna fiber mellan K6 och KB som SHS sedan skulle äga, detta
uppskattas att kosta nära på 20 000kr. Kontentan är att det är jätterörigt angående vem som äger
fibern. Dokumentationen från Skövdebostäder säger att Skövdebostäder hyr hela fibern medan
HiS säger att dom hyr delar.
SHS ska göra följande:
* Fråga stadsnätet om en offert om att dra in fiber till KB.
* Fråga stadsnätet om att hyra fibern mellan K6 och KB.

Föreningshosting
Med tanke på att vi kanske ska husera internet till SköSex så har vi erbjutit SköSex att dom kan
ha sin rackbaserad utrustning i serverrummet.

Git
Hannes har gjort ett Github konto för SHS. Git underlättar för utvecklandet och framför allt
säkerheten för utveckling av våra webbsidor. Just nu gör vi ändringar på livemiljön. Vi hade en
egenhostad Gitlab men Jonathan litar inte på den konfigen.
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§9: Övrigt
Rättelse
Förra veckan var det en störning som vi fått rättelse av Skövdebostäder för. Detta skall inte
upprepas annars kan vi riskera att bli av med lokalen.

New Office
Det funderas på att sätta innertak i nya lokalen. Det skulle innebära att vi kan slänga upp kablar
mellan innertaket och det riktiga taket. Vi slipper även att göra iordning det riktiga taket då.
Vi måste tyvärr ha kvar elementet som är till vänster om ingången så vi river väggen det
elementet sitter på till en halvvägg. Det funderas även på att ”gömma” elementet genom att
sätta en panel framför. Det kostar 2500kr i månaden för att beställa Gigabit-internet till lokalen.
Ted skall titta på om vi kan låna Dialects begagnade luftfiber tills dess att vi har en bättre
lösning.
I teorin finns det redan fiber lagd av Telia i området av den nya lokalen.

Städ
Städning av lokalen till nästa möte
Eskil S och Ambjörn S städar lokalen till nästa möte.

§10: Nästa möte
Nästa möte planeras den 29 januari kl 19:00

§11: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 20:50:59

___________________________
Sekreterare, Hannes Kindströmmer

___________________________
Justerare, Morgan Karlsson
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