Skapad av:
Senast ändrad av:

Daniel Johansson 2020-03-04
Jonathan Hallen 2020-03-04

Protokoll för SHS-möte 2020-03-04 , SHS-lokalen
Närvarande: Ambjörn Schiemann, Daniel Johansson, Jonathan Hallén, Tobias Björkdahl,
Tobias Hjärpe, Niklas Augustsson, Johannes Bystedt, Anders Hedman, Anton Karlberg
Frånvarande: Morgan Karlsson, Katarina Bilski, Julian Lemmerich

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

§2: Val av mötesordförande
Tobias B 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 350 370,85 kr på kontot.

Aktiva medlemmar
Vi har 793 st aktiva medlemmar, varav 5 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Hack:
Hacket gick väl men allt gjordes inte. Jonathan och Julian satt och labbade med IPv6 &
DHCPv6 och Hannes suttit med elasticsearch. Nicklas satt och confade IPMAN som är uppe
men är inte i produktion. Daniel satt med dokumentation och hjälpte Jonathan med Fibern. Eskil
har fixat ny wildcard cert.
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Årsmöte:
Vi måste sätta ett datum till vårat årsmöte och fixat med ekonomin innan mötet. Vi röstade in att
den ska vara den 18 Mars klocka 18:00.
PayEx:
Nicklas jobbar med att sätta upp en test miljö i docker för att kunna testa att köra med
SwedbanksPays mall.
KB avtal:
Nu har vi signat våran halva av avtalet. ska signeras av KB så är det klart

§9: Admin
Status:
Jobba med att ta fram en lista med tjänster som alla ska ha tillgång till, för i dagsläget är det
svår och veta om alla fått tillgång till det dem sak.
AGES:
Daniel ska konfigurera upp PoE switchen och ersätta bataljonen3-2 för att kunna tillhanda ha
PoE för APn som är monterad i AGEs lokal. vi ska sedan ha ett möte om målen för internet och
komma överens om ett kontrakt.
SSL:
VI har köpt in ett wildcard ceritfickat för int.studentnatet.se för att kunna använda på interna
tjänster, En guide sak skapas på wikin för hur man konverterar certet mellan de olika formaten.
Skills MC:
Inget nytt, vi måste ha ett möte om vart vårt ansvar slutar för serven när den väl kommer igång

§10: Inköp
Skruv, till Arista switcharna har köpts in.
hårddisk caddy har köpts in till dem nya serverna .
Wifi-grejerna ska köpas in och Inköparna ser till att det genomförs.
Vill även att någon tar fram ett förslag på en hylla av metall.
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§11: Övrigt
Nya Lokalen:
Vi letar efter en elektriker för att flytta en lampknapp och hoppas på att få en offert.

Städning av lokalen till nästa möte
Hannes och Johannes städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 11:e Mars kl 18:30

§13: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:40

___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson

___________________________
Justerare, Jonathan Hallén
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