
Skapad av: Ambjörn Schiemann 2020-02-06
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-02-06 , SHS-lokalen

Närvarande: Ambjörn Schiemann, Anders Hedman, Anton Karlberg, Daniel Johansson, 
Johannes Bystedt, Jonathan Hallén, Tobias Björkdahl, Tobias Hjärpe, Julian Lemmerich
Frånvarande:  Katarina Bilski, Morgan Karlsson, Niklas Augustsson, Hannes
Kindströmmer

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:42

§2: Val av mötesordförande
Jonathan H valdes till mötesordförande.

§3: Val av mötessekreterare
Ambjörn S valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
Tobias B valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget [less than] 195 631 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 751 st aktiva medlemmar, varav 12 st är nya sedan förra mötet.
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§8: Ordförande
Projekt SHS 20
Strukturera upp SHS på nytt från grunden, sätter paus på nya saker tills dokumentationen för 
allting nuvarande har tillräckligt bra dokumentation. 
HACK
Inventering av fiber, dokumentering (se SHS 20), fixa saker som ej fungerar just nu. 
Xenia
Kontakt via e-mail kunde ej upptas, Eskil S ringer ang. Xenia imorgon.
PayEx
Mail har tagits emot att våran nuvarande plattform kanske inte kommer fortsätta stödjas och vi 
kommer då byta till SwedBank. Kontakta PayEx ang. om detta. 

§9: Admin
Status på nya projekt
Kollar upp varför DNS inte ** ändringar. Kolla om XEN kan läggas in i gamla klustret. 
Status på gamla projekt
oVirt har pausats, DHCP återaktivera High-Availability, synca med NTP, Ansible tas upp igen 
när dokumentationen är bra nog, Proxy är bra att ha men inte nödvändigt. 
Skills MC Server
Har inte hört något från Martin, antar att inget dåligt har hänt, återkommer efter kontakt har 
tagits upp. 

§10: Inköp
Nyckelskåp
Har köpts in och sitter kvar på väggen.
Hylla
Ska kolla upp hyllor för serverrum. 
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§11: Övrigt
Lokalen
Nya soffan inväntas fortfarande. Bör ankomma senast 21:00. Kassaskåp har flyttats till hörnet. 
Kylskåpet har flyttats för att få lokalen att verka mer öppen men planeras flyttas till nya lokalen.
Nya lokalen
Kan göra allting själv förutom det som en certifierad elektriker måste göra. Rekommenderas att 
lokalen används innan mer väggar rivs eller sätts upp. Endast verktyg återstår att köpas in, lånas
eller på annat vis införskaffas för att arbetet ska börja. Budget på 5000 SEK för att renovera 
röstades igenom. Slutet på månaden preliminärt specifierad för att börja renovation. 
Skövdebostäder ska kontaktas om eventuellt fiber eller trådlöst nätverk till nya lokalen. 
Övrigt
Discord har valts som nytt standard-meddelandesätt.

Städning av lokalen till nästa möte
Anton K och Daniel J städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den X:e Februari kl 19:00. 

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:52

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Ambjörn Schiemann Justerare, Tobias Björkdahl
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