Skapad av:
Senast ändrad av:

Daniel Johansson 2020-07-29

Protokoll för SHS-möte 2020-07-29 , SHS-lokalen
Närvarande: Daniel Johansson, Jonathan Hallén, Niklas Augustsson, Ambjörn Schiemann
Frånvarande: Julian Lemmerich, Anders Hedman, Anton Karlberg, Hannes Kindströmmer,
Morgan Karlsson, Johannes Bystedt, Tobias Hjärpe,

§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 S valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 157 785,14 kr på kontot.

Aktiva medlemmar
Vi har 846 st aktiva medlemmar, varav 5 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Swedbank
Dom har inte svarat än och ska se om vi kan skicka ett till mejl till och vänta på ett svar

Intro
Vi har fått en tältplacering och vi kommer förmodligen ha sikt mot fältskären så gratis intro-wifi
bör fungera. Kommer nog även köpa in handsprit, maskar och liknade materiel för introt.
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§9: Admin
IPv6
Vi har fått ett ytterligare /48 nät av SUNET som motsvarar cirka 65 tusen /64 nät. Så nu ska vi
se om vi kan börja dela ut IPv6 till studenter ihop med KEA.
AGES
Vi har fått upp AP på AGES som nu är färdig-konfigurerad och kontraktet är underskrivet.
ACL på router
Vi gjorde nu i ordning vår ACL på routern för att åtgärda en säkerhetsrisk.
Städade i Xen
Jonathan rensade vårat kluster och migrerade avstängda VMs över till XCP-ng (en annan
server).
MC server
Server blev migrerad till en ny maskin.

§10: Inköp
Vi köpte/ska köpa in en konferens-telefon då vi vill kunna samtala och priset ligger på 2500kr.
Fyra utav fyra närvarande röstade för att köpa in.
Vi passade även på att köpa in hårddiskar då lagringen börjar ta slut i vårat kluster. 6 st 1TB
diskar beställdes under mötet. Vi röstade in en budget på 10 000 kr för diskarna och fyra av fyra
röstade för att köpa in samt för budgeten.

§11: Övrigt
Inget nytt

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

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 5:e Augusti kl 19:00

§13: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 20:18
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___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson

___________________________
Justerare, Ambjörn Schiemann
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