
Skapad av: Daniel Johansson 2020-05-06
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-05-06 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:30

§2: Val av mötesordförande
Jonathan H 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 316 432,78 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 823 st aktiva medlemmar, varav 3 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
PayEx
Nicklas jobbar vidare med det och hoppas att presentera en lösning

Abuse
Vi har fått mejl om misstänkt aktivitet om en adress i vårat nät. Vi kontakter medlemmen som är
kopplad till IP adressen.
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AGES
Inget nytt utom att vi ska bara göra en justerare den lite och sedan skicka iväg avtalet.

Skills MC server
Det går framåt, men de vill ha ett förslag på hårdvara. Jonathan förslår att lägga den på huvud 
klustret för tillfälligt tills vi behöver uppgradera till dedikerad hårdvara. Men vi ska fråga vad 
för budget dom har. 

§9: Admin
Inget nytt att ta upp

§10: Inköp
Inget nytt att ta upp

§11: Övrigt
Intro
Dom har haft möte, men Tobias missade det och ska be om en lätt summering om mötet

Hantverkare
Inget nytt har kommit upp

HT20
Kostnaden för Höst terminen kommer var på 500kr.

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

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den X:e [månad] kl 19:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl XX:XX

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Tobias Hjärpe
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