
Skapad av: Morgan Karlsson 2019-06-11
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2019-06-11 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:20

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

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

§4: Val av justerare 
Samuel T valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 208 520 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 10 st aktiva medlemmar denna perioden, varav 8 st är nya sedan förra mötet.
Detta innebär att vi har totalt 833 st aktiva medlemmar.

§8: Ordförande
Intro
Vidare planering kommer ske under sommaren.

Nutanix
Vi har kontaktat Nutanix om information om vad de kan erbjuda oss för hyperwise-lösning.
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Upphittat kort
Vi har hittat ett HiS kort, vems är kortet?

§9: Admin
Colo
Colo-användarna vill ha en management switch.
Vi börjar med att sätta dit en av våra gamla HP-switchar.
Sedan kollar vi på något annat att köpa in.

Nätstatus (uppdatering)
Vi försöker hitta fler sätt att felsöka ”package loss” i nätverket.
Eskil tog sönder Grayloge när han skulle uppgradera. Eskil ska fixa.

Bitwarden
Jonathan vill kolla mer på om vi behöver Bitwarden vilket är en Open Source 
lösenordshanterare. Den går att få ”Self-Hosted”. Det kostar 3 dollar/agent/månad.

§10: Inköp
Nya Pärmar
Har inte köpts in än.

Kablar C13 – C14
Har inte köpts in än.

Märken
Hannes har pratat med Mera.se och de vill att vi ska säga vad som va fel och skicka tillbaka 
märkena om vi villa makulera ordern. Detta orkar vi inte bråka om.

§11: Övrigt
Hack
Vi hade inget hack, men vi har en ToDo-List vilket som ska jobbas av under sommaren.
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DreamHack
Vi kollar om vi ska hyra en mini-buss eller om vi ska ta 2 privata bilar ner till DreamHack.

Målarn
Vi har skickat information till målarn angående måla väggarna i nya lokalen. Idag 2019-06-11 
skulle vi skrivit på orderbekräftelsen på målningsarbetet i nya lokalen.

Byggarn
Vi har försökt att nå TC bygg utan att lyckas.

SHS Poll
Ambjörn har skapat ett google form som vi kan skicka ut till våra medlemmar.

Städning av lokalen till nästa möte
Styrelsen ansvarar för städningen av lokalen under sommaren till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 20:e Augusti kl 19:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:30

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Morgan Karlsson Justerare, Samuel Tagesson
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