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Protokoll för SHS-möte 2019-09-10 , 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 18:00

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

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

§4: Val av justerare
Daniel J valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 391 000 kr på kontot.

Aktiva medlemmar
Vi har 734 st aktiva medlemmar, varav 50 st är nya sedan förra mötet.
Eskil och Morgan förklarar även hur mycket pengar som försvinner i fasta avgifter såsom
fiberhyra, hyra osv.

§8: Ordförande
Xeniahuset:
Vi har blivit kontaktade av internationella studenter som bor i Xeniahuset om att deras internet
är långsamt där dom undrar om vi kan göra något åt det. Eskil har varit i möte med IT ansvarig
för Xeniahuset och det skall nu bli ett till möte där flera av studentnätets styrelse är välkomna
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den 19/9 - 2019 om ett samarbete med mellan Studentnätet och Xeniahuset.
Kontoret lås:
Eskil fick ett mail från Gisela där det berättas att Skövdebostäder(SB) ska byta ut låsen i
byggnaden vi har våran kontorslokal. Då frågade Gisela oss om det var något vi ville ändra med
våra dörrar i den lokalen.
Fiber kontoret:
Vi behöver fortfarande kolla på hur vi skall få internet till vår kontorslokal. Eskil säger att det
kanske finns möjlighet att gräva fiber mellan två byggnader. Eskil ska komma kontakt med
stadsnätet om det finns möjlighet till att lägga fibern i rör som ligger redan i marken.

§9: Admin
oVirt:
Eskil informerar aspiranterna om hur våran virtualiseringslösning. Det behöver fortfarande
köpas in hårddiskvaggor då det inte har gjorts.
DHCP:
DHCP är just nu våran enda Single Point of Failure, all annan nätverksutrustning är redundant.
FreeIPA:
Vi har tagit upp om FreeIPA om att vi måste skapa grupper och sätta rättigheter på dem för
specifika maskiner.
Bitwarden:
Daniel J informerar om att våran licens blev förlängd till 23 September då vi informerade
Bitwarden om att vi inte skulle ha tid att testa under introt. Bitwarden verkar också ha problem
med att skicka ut mail i en selfhosted miljö.
IPv6:
Jonathan har haft att lägga till stöd för IPv6 i DHCP som ett projekt i flera år men det har legat
på is länge då han skulle behöva någon som kan IPv6.
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Ansible:
Jonathan och Eskil informerar om vad Ansible är och vad det används till.
Log:
Hannes förklarar hur hans projekt med centraliserad loggning med Logstash och Elasticsearch
är klart på backend och det är dags att skapa visualiseringar av dessa loggar.
Hemsida:
Hemsidan har några förbättringar som behöver göras. Bland annat vill styrelsen ha
användarnoteringar samt noteringar för switchar och outletboxar.

§10: Inköp
Inget att ta upp.

§11: Övrigt
Lokalen:
Våra nuvarande soffor är gamla, trasiga och ofräscha trotts att dem har tvättats osv. Pågrund av
detta vill vi köpa in en ny soffa som skall ersätta de nuvarande.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 18 September kl 18:00

§13: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:06

___________________________
Sekreterare, Hannes Kindströmmer

___________________________
Justerare, Daniel Johansson
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