
Skapad av: Daniel Johansson 2020-07-15
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-07-15 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:55

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

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

§4: Val av justerare 
Ambjörn valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 234 359  kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 841 st aktiva medlemmar, varav 14 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Swedbank/SwedPay
Vi har nu en färdig test hemsida där swedbank ska granska att den fungerar att göra betalningar 
och liknade funktioner. 
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§9: Admin
SHS 20
Vi har jobbat vidare med automatisering av VMs, men inget annat nytt.

Hack
Vi hade behövt ha ett hack där vi jobbar vidare med PowerDNS och wiki/dokumentation. 

Colo switchrar
Colo-switchen i serverrum för att den dog och byttes ut med en annan switch som ska 
formateras, konfigureras samt skall firmware downgradeas. Vi behövde temporärt koppla ur 
Anders H enhet för att få in switchen då den var i vägen men är fortfarande ej inkopplad.

Colo Policy
Vi behöver se över våran policy på hur många units (U) man får då vi har införskaffat ett 
ytterligare rack sedan senaste policy-ändringen så att man ska kunna stoppa in 2U. Just nu 
förväntas vi återgå till en tidigare version med några modifikationer. 

MC servern
Johan håller på att sätta upp hemsida så att man kan registrera användare och lägga till i 
whitelist så att dom kan komma in på servern. 

§10: Inköp
Inget köpas

§11: Övrigt
Städning av lokalen till nästa möte
Ingen städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 22:a Juli kl 18:55

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 21:05

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Ambjörn Schiemann
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