
Skapad av: Daniel Johansson 2020-09-02
Senast ändrad av: Ambjörn Schiemann 2020-09-02

Protokoll för SHS-möte 2020-09-02 , SHS-lokalen

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

§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 139 617,39 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 355 st aktiva medlemmar för HT20, varav 0 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Swedbank
Swedbank Pay är från och med nu live på hemsidan men små buggar har upptäckts. 293 
betalningar har mottagits via Swedbank Pay.
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Årsmöte
SHS måste hålla ett Års möte snarast då inte hölls ett årsmöte under vårterminen. Mötet har fått 
ett provisoriskt datum den 24 september och ett massmail behövs göras i ordning denna vecka 
med info som ska vara med, enligt stadgarna. 

§9: Admin
Certifikat
Certifikaten utgick denna vecka (02/09) och vissa saker gick ner såsom captive.studentnatet.se. 
Så uppdateringar om tjänster kommer åtgärdas med tiden då de upptäcks.

Skills MC server
I fredags byggdes en server till Skills MC Server och befinner sig i serverrummet. Hårdvaran 
ägs tillsvidare av SHS men planeras köpas ut av Skills vid en senare tidpunkt. 

§10: Inköp
Antenner
Vi röstade igenom att köpa in nya antenner då de som köptes in tidigare har slutat fungera. Vid 
röstning så röstade alla 4 för en budget på 4000 SEK.

Intro
Hela röstlängden på 4 röstade för att sätta en budget på 1500 SEK för intro-relaterade objekt 
(exempelvis desinfektionssprit och dryck). 

Intro aktivitet
En budget på 2000 SEK röstades igenom för att anordna en aktivitet under introt (exempelvis 
grillning). Alla under mötet röstade för denna budget.

Förvaringslådor till serverrum
Fler lådor har inhandlats men fler lådor behövs. En budget på 1000 SEK röstades igenom för 
lådor och hela röstlängden röstade för.

Extra tangentbord
En budget på 1000 SEK röstades igenom i efterhand för att köpa in extra tangentbord för 
arbetsstationerna med ett slutpris på 400 SEK.

Studentnätet vid Högskolan i Skövde
Org. Nr: Bankgiro: Adress: Internet:       E-post:
854601-0243 829-2302 Regementsgatan 4 http://studentnatet.se                shsboard@studentnatet.se

54146 Skövde       helpdesk@studentnatet.se



Skapad av: Daniel Johansson 2020-09-02
Senast ändrad av: Ambjörn Schiemann 2020-09-02

§11: Övrigt
Lokalen
Kabelkanaler, golvkabelkanaler och grenuttag.

Städning av lokalen till nästa möte
Daniel J och Tobias H städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 9:e September kl 18:30.

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat kl 19:42

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Ambjörn Schiemann
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