Skapad av:
Senast ändrad av:

Hannes Kindströmmer 2019-04-16

Protokoll för SHS-möte 2019-04-16 , SHS-lokalen
Närvarande:Anders Hedman, Daniel Johansson, Eskil Svensson, Hannes Kindströmmer,
Jonathan Hallén
Frånvarande: Morgan Karlsson, Ambjörn Schiemann

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:15

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

§3: Val av mötessekreterare
Hannes valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare
Daniel valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har 233 428kr på kontot. Vi har för nuvarande 811 medlemmar vilket är 4 mer än förra veckan.

§8: Ordförande
Tagsystem
Vi har fått en offert från Dialect på ett tagsystem för nya och gamla lokalen samt serverrummet på 65
800kr. Ted Nordvall representant från Dialect är osäker på om det ingick installation i denna offert. Eskil
berättar att SHS inte har råd med att acceptera denna offert. Diskussion om andra lösningar för att ta sig
in i SHS lokaler diskuteras också, bland dessa att endast göra en installation av tagsystem på nya
lokalen. Eskil skall kontrollera skalskyddet på den nya lokalen.

Studentnätet vid Högskolan i Skövde
Org. Nr:
854601-0243

Bankgiro:
829-2302

Adress:
Regementsgatan 4
54146 Skövde

Internet:

http://studentnatet.se

E-post:
shsboard@studentnatet.se
helpdesk@studentnatet.se

Skapad av:
Senast ändrad av:

Hannes Kindströmmer 2019-04-16

§9: Admin
Serverrummet
Det har installerats trådstege samt att elinstallationen skall vara klar nu. Det som är kvar är att installera
elmätare vilket planeras att göras nästa tisdag (23/4) enligt Provektor. Det behöver meddelas om
eventuella driftstörningar på nätet denna dag. Det behöver köpas in strömkablar för att kunna koppla in
PDUerna till de nya strömuttagen.

KB
Under helgen har KB strukturerat om sitt nät och gjort en hel del nyinstallationer där bland en ny router
vilket har inneburit nykonfigurering från kassaleverantörens sida. KBs nät fungerar bra i övrigt.

§10: Inköp
Fiber/Nätverk
Det behöver köpas in mer fiber/nätverkskablage för serverrummet. En budget sätts på 10 000kr, alla
medverkande på mötet röstar för.

Lokal
Inköp av kontorsmaterial och färg till nya lokalen ges en budget på 5 000kr, alla medverkande på mötet
röstar för.

§11: Övrigt
Gamla lokalen
Förslag om ommöblering välkomnas.

Städning av lokalen till nästa möte
Eskil och Daniel städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 23 April kl 19:00

Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 20:10

___________________________
Sekreterare, Hannes Kindströmmer

___________________________
Justerare, Daniel Johansson
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