
Skapad av: Morgan Karlsson 2019-03-26
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2019-03-26 , SHS-lokalen

Närvarande: Ambjörn Schiemann, Anders Hedman, Daniel Johansson, Eskil Svensson, Hannes 
Kindströmmer, Jonathan Hallén, Morgan Karlsson
Frånvarande: 

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:30

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

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

§4: Val av justerare 
Ambjörn S valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi

Kontobalans

Just nu har vi 341.800kr på kontot och 5 stycken nya medlemmar.
Totalt 802st aktiva medlemmar

§8: Ordförande

Årsmöte

Vi kommer att ha årsmöte på torsdag 28:e mars och vi har köpt in baguetter från Mr. Baker. 
Samling i D105 vid kl. 17:30. Jonathan anser att vi ska fixa röstlängden redan vid dörren intill 
D105. Daniel och Ambjörn kommer att ta hand om det.

Studentnätet vid Högskolan i Skövde
Org. Nr: Bankgiro: Adress: Internet:       E-post:
854601-0243 829-2302 Regementsgatan 4 http://studentnatet.se                shsboard@studentnatet.se

54146 Skövde       helpdesk@studentnatet.se



Skapad av: Morgan Karlsson 2019-03-26
Senast ändrad av: 

Serverrum

På tisdag nästa vecka (2:a April) kommer elen dras in i serverrummet och på onsdag (3:e April) 
kommer AC:n att installeras.
Innan tisdagen den 2:e april ska vi flytta ut saker från serverrummet till nya lokalen.

§9: Admin

Random Spikes

Vi hade random spikes i nätverket som nu ska vara löst. UniFi hade ett speed test som kördes 
varje minut. Detta är avstängt nu och alla spikes är borta.

Strömavbrott

Det var en säkring som gick sönder eftersom det var för mycket på en och samma säkring.

Switch Conf

Jonathan vill uppgradera från 1Gbit/s till 2Gbit/s till varje byggnad switch från distlagret. Det 
ska också skapas en redundans mellan varje switch i byggnaderna.

Colo Stuff

Vi måste uppdatera avtalet och se över kontakt informationen till alla som har saker i Colo.

Fiberinventering

Måste inventera vårt fiberinnehav. Detta kommer tas på ett hack.

§10: Inköp

Färg

Färg ska köpas in till nya lokalen. Vit takfärg sedan kommer vi använda samma färg som 
skövdebostäder i sina lägenheter. Budget på 7000kr röstades igenom och alla röstade för.

EX2300

En EX2300 ska köpas in till oss för installation i KB.
Budget på 8000kr. Alla röstar för.
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§11: Övrigt

Hack

Lördagen den 6:e April kommer vi planera in ett hack för att fixa med att konfigurera switchar, 
hemsidan, serverrummet samt fixa med nya lokalen.

Medlemskap inför årsmöte

Se till att ni har betalat in era medlemskap innan årsmötet nu på torsdagen den 27:e Mars.

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

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 2:e April kl 19:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 21:26

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Morgan Karlsson Justerare, Ambjörn Schiemann
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