
Skapad av: Daniel Johansson 2019-04-09
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2019-04-09 , 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 19:03

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

§3: Val av mötessekreterare
Daniel Johansson valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
 Anders Hedman valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi

Kontobalans är nu på 248 400 :-
809 aktiva medlemmar och 5 nya medlemmar

§8: Ordförande

Hack
Vi hade hack i helgen och flyttade grejer till den nya lokalen, spacklade färdigt och flytta grejer 
och hyllan till den nya lokalen. 
Serverrummet
Provektor påbörjade elarbetet igår måndag i serverrummet men blev inte klara.
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Intro
Eskil var på möte fick reda på att våran plats på introt behöver inte betalas för att vi levererar 
internet under introt.

§9: Admin

Fiber
Fel upptäcktes:
 * Felmärkt patchpanel mellan pluton byggnaderna
 * Felvända fiber i bataljonen också i felordning
 * Eventuellt Trasig eller felkopplad
Eskil har varit i kontakt med Gisela och bett att få mätprotokoll. Vi har temporärt löst 
inkopplingen av fiber under hacket.

Switchar
Anders har konfigurerat upp switcharna, vi har migrerat över till LACP på hälften länkarna, 
målet är att alla ska kopplas in och öka redundansen i nätet. Hela Bataljonen, plutonen och 
fältskären är förberett förutom bat1-1

FreeIpa
Fyra maskiner måste migreras till FreeIpa: Wiki, brandväggen, XOA och mail-tjänsten. Titta in
även på en ny DNS.

Ovirt
Jonathan har fått igång nätverket på ena Ovirt-noden. Titta på lagringslösning, Hannes och 
Anders ska titta på CEPH eller GlusterFS.

DB
Jonathan hittade en super-super användare och tog bort dess rättigheterna. Hannes skapa en 
read-only användare.

Grafana(relaterad till hemsida)
Hannes har fixat en ny dashboard för SHS, han håller på jobba med på översikten på 
switcharna, och börjat på en overview. Backend är prometheus men går att lägga till mer.

Hemsida
Migrerar captive-portal från en egen VM till den vanliga hemsidan.
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HiS IT
Kassorna på KB dog på onsdag kväll, HiS IT hann inte hjälpa KB med det under veckan. Så KB
ahde inga kortterminaler under lördagens öppetkväll. Men det minimerade förlusterna genom 
att köra med swish och kontant betalning. 

§10: Inköp
Märken
NSA märket var standard pris, vi kan inte kombinerar priser.
SSL-cert
Ska kolla in till nästa vecka om wildcard-certifikat till int.stundentatet.se.

§11: Övrigt

Lokalen
Planer för att möblera om bostaden.
Städning av lokalen till nästa möte
Anders  och Morgan städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 9:e april kl 19:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 21:01

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Anders Hedman
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