Skapad av:
Senast ändrad av:

Daniel Johansson 2019-08-26
Jonathan Hallén 2019-08-26

Protokoll för SHS-möte 2019-08-26 , SHS-lokalen
Närvarande: Anders Hedman, Daniel Johansson, Eskil Svensson, Hannes Kindströmmer,
Jonathan Hallén, Morgan Karlsson
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
Daniel J valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare
Jonathan H valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 118 993 kr på kontot.

Aktiva medlemmar
Vi har 918 st aktiva medlemmar, varav 194 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Intro
Eskil göra ett schema inför introt och göra eventuella inköp. Saker fixa access punkter,
sätta upp radio länk, tvätta soffor, kontakta hyresgäster och planera aktiviteter
Lösenordsguiden
Eskil och Jonathan har diskuterat med Joakim på Högskoaln om en "lösenordsguide" för
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att hjälpa våra medlemmar att skapa säkra och bra lösenord. Den har varit live sen i
fredags. Den ska kolla hur starkt lösenordet är efter att dem har använt sig av guiden.
Den kommer sedan att samla in data om lösenordens styrka för en undersökning som
Högskolan jobbar med.
När undersökningen är klar kommer vi bli tilldelad av resultatet.
Disclaimer: inga lösenord skickas iväg utan en mätning görs på komplexiteten av
lösenordet och så skickas enbart resultatet iväg.
Kommunikation
Det blev ett misskommunikation mellan oss i styrelsen och vi ska se om vi kan bli bättre
på att informera styrelsen. Bland annat se till att meddelande som sak publiceras på
Hemsida/Facebook går igenom styrelse och godkännes innan meddelandet .

§9: Admin
oVirt

Vi ska försöka få igång vårat kluster (ovirt) nu vi har fått Nätverkskorten och
väntar på att beställa hårddisk vaggor. Vi ska även kolla på att skapa backups av
VMs som kör i oVirt. detta bör enklast ske genom oVirts API med hjälp av ett
skrip/något även kolla på incremental backups som kan tas löpande.
DHCP
Generellt diskuterat om hur den nuvarande implementationen av DHCP ser ut.

FreeIPA
Någon måste titta på FreeIPA och lära sig den inför introt/när nya styrelse medlemmar går med.
Den ska göras nya grupper i IPA så vi kan lägga till nya användare/aspiranter utan att behöva
vara oroliga att dem har fått förmycket/förlite rättigheter.

Bitwarden
Tittat vidare på Bitwarden

IPv6
Vi har under flera år kollat på att implementera IPv6 men inte gjort det en. vi har under senare
tid fått problem med att visa nyare routrar gör förfrågning om IPv6 vilket på något sätt når våra
switchar som då blir belastade och för förhöjd CPU användning, Detta är troligen det som har
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vart orsaken till de tidigare års problem med förhöjd CPU användning.

Ansible
Ansible har inte gjorts nåt med mer en att en server har stats upp som sak kunna köra ansibleplaybooks. Tittas vidare på att skapa playbooks för Nya VMs med default configuration.

Log
För att göra felsökning av nätverket lättare vill Jonathan och Hannes skapa en central logdatabas för att lätt kunna söka i syslogar. Förslaget som Jonathan och Hannes har lagt är att
system loggar skickas till Logstash som sedan transformerar dessa till ett läsbart format till
Elasticsearch där vi kan göra snabba sökningar på systemloggarna.

§10: Hemsida
Hemsidan saknar funktioner som vi vill lägga till
Här är listan på punkter som togs upp:
•

Portspeed

•

Blacklist/usernotes

•

Edit user

•

Support

•

Password reset

§11: Inköp
Beach flagga
Jonathan och morgan ska fixa beach flaggan, budget: vet ej. Eskil fixar alternativ flagga om den
inte den leverar i tid.
Hoodie + tryck
M - Hannes
L - Ambjörn
XL - Anders
XXL- Jonathan, Daniel, Morgan
6XL - Eskil
TV
Får kollas i framtiden eller nästa möte. Varje styrelse medlem ska presentera ett förslag på en
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budget på 25 000 kr.
Intro (golv)
Budget: 2500 kr
Trådlös skit.
Förslag på att köpa in dem som vi kommer låna under introt till nya kontoret för att på internet
dit.

§12: Övrigt
Lokalen
Möblera om lokalen i helgen

Städning
Städar i helgen

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

§13: Nästa möte
Nästa möte planeras den 2:e September kl 19:00

§14: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 22:14

___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson

___________________________
Justerare, Jonathan Hallén
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