
Skapad av: Daniel Johansson 2020-06-10
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-06-10, SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:20

§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 236 832,64 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 827 st aktiva medlemmar, varav 3 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande

Swedpay
Magnus har försökt att få upp en auto deploy på hemsidan med docker. Om vi får inte den att 
fungera så ska vi göra en temporär lösning med white-list  
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Swedbank
Dom har inte fått alla våra uppgifter om föreningen som vi måste åtgärda. 

Driftstörningar
Vi admins har satt upp raspberries pies (kortdatorer) som har pingar under veckan. Och har nu 
samlat in data för runt 10 dagar och den visar att det är inte stora problem. 

§9: Admin
SHS 20
Vi har suttit med Ansible för att uppdatera och ställa in server så att dom stämmer. Men också 
har vi börjat med en ny DNS som heter PowerDNS. Den hoppas vi på att vi kan bytta ut till den 
vi har för den är snällare att arbeta med och är kraftfullare. 

Skills MC server
Inget nytt har vi hört

§10: Inköp
Inget nytt

§11: Övrigt
Inget nytt

Städning av lokalen till nästa möte
Dom som kan städa lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 17:e Juni kl 19:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:30

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Tobias Hjärpe
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