Skapad av:
Senast ändrad av:

Daniel Johansson 2020-03-25

Protokoll för SHS-möte 2020-03-25 , SHS-lokalen
Närvarande: Daniel Johansson, Jonathan Hallén, Julian Lemmerich, Niklas Augustsson, Tobias
Hjärpe, Hannes Kindströmmer, Tobias Björkdahl
Frånvarande: Morgan Karlsson, Johannes Bystedt, Anders Hedman, Anton Karlberg, Ambjörn
Schiemann

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:32

§2: Val av mötesordförande
Jonathan valdes till mötesordförande.

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

§4: Val av justerare
Tobias 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 33936345,78 kr på kontot.

Aktiva medlemmar
Vi har 802 st aktiva medlemmar, varav 4 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Årsmötet ställs in tills vidare
Vi röstade idag om att skjuta upp mötet som vi skulle ha den 31 mars kommer vara inställd tills
vidare. Kommer ändra datumet när vi får ett godkände av hälsomyndigheten.
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§9: Skösex
Vi har fått Skösex kontrakt och den är påskrivet
Postnord
Jonathan försökte lösa problemet med paketen så att vi i styrelsen kan hämta ut, men vi har
ingen postadress

Intro
Tobias H volontera för att gå på intro mötet och Daniel J som reserv.

§10: Admin
Serverna från bargain hardware
Vi har skickat serverna, men de har inte kommit fram till bargain hardware.

§11: Inköp
Nycklar
Vi har fått nycklarna och nu ska vi göra ett kontrakt till dom som ska ha nycklarna.

Tangentbord och antenner.
Vi har köpt in Tandgentbord set och antenner till den nya lokalen.
Tobias B har presenterat ett förslag att köpa skärmar för den nya lokalen, förslår en budget på
20 000kr. 7 av 8 styrelse medlemmar röstade för att köpa.

§12: Övrigt
Patchpanel
Vi ska lämna kostnads underlag till SkövdeBostäder innan sommaren för att få med en budget
till att byta ut patchpanelerna i studentbostäderna.

Städning av lokalen till nästa möte
Ingen städar lokalen till nästa möte.

§13: Nästa möte
Nästa möte planeras den 1:e april kl 19:00

§14: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 20:45
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___________________________
Sekreterare, [Namn]

___________________________
Justerare, [Namn]
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