
Skapad av: Daniel Johansson 2020-02-12
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-02-12, SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:45

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

§3: Val av mötessekreterare
Daniel J valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
 Johansson K valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 353 701,75  kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 769 st aktiva medlemmar, varav 18 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Hack
Vi kommer ha hack om två veckor och vi håller på med planering.
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NSA hack
Johan Zaxmy har frågat oss på SHS om vi kan hjälpa till med NSA hacket. Men det 
verka vara lågt intresse med att hjälpa till med hacket.

Xenia
Inget nytt att rapportera

PayEx
Dom har bytt system men är fortfarande det samma funktioner. Lägga till stöd för den 
nya PayEx versionen och labba med dem och vi har 3 månader på oss att gå över till den
nya versionen.

§9: Admin

Status på projekt:

Wiki2
Den är uppe, så snart kan vi skapa wiki artiklar. Går att logga in med LDAP. Men 
just nu ska en trästruktur skapas. 

Annars inget nytt att tillägga

§10: Inköp
Inget har köpts in denna vecka

Nycklar
Skövde bostäder har gett oss två offerter till tagg-system för kontoret dock ser 
styrelsen att det inte är läge att köpa ett relativt dyrt tagg-system i nuläget. 
Styrelsen röstar istället in en budget på 2500 kr för att köpa in 15 nycklar.

§11: Övrigt

Nya lokalen
Johannes och Jonathan har fixat redskap och ska se om vi kan arbete vidare denna
veckan.
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Städning av lokalen till nästa möte
Ambjörn och Tobias B städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 26:e Februari kl 18:30

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:44

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Hannes Kindströmmer
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