
Skapad av: Daniel Johansson 2020-09-22
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-09-22 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:49

§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 44316,78 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 763 st aktiva medlemmar, varav 0 st är nya sedan förra mötet.

Extern Revisor
Vi ska titta på en extern revisor som ska gå igenom våran ekonomi inför årsmöte och Eskil har 
fått i uppdrag att kolla upp detta.   

§8: Ordförande
Skills
Jontahan och Tobias var inbjudna på skills styrelsenmöte i förra veckan om skills minecraft 
server. Vi skulle hålla servern upp och skills skulle administrerar servern och dess användare. 
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Då körde vi på en VM i början men när vi närmade oss introt så behövdes det en temporär 
lösning för att klara av de nya användare som gick med under intro veckan som skulle spela på 
den servern. Så SHS tog med eget initiativ och köpte hårdvara som skulle senare diskuteras om 
den skulle köpa ut av SHS, sätta upp en avbetalningsplan eller någon annan lösning som gör att 
skills kan lätt överta servern. 

På mötet så diskuterades det vilt om vad som hade kommit överens och skills begär ett kontrakt 
på att vi på SHS utför samarbetar med skills om deras minecraft server. 

Länk till protokoll
https://studentnatet.se/public/uploads/Samarbetse_mellan_skills_och_shs.docx.pdf 

AGES
AGES har nu fått ett konto på studentnatet.se men betalningen har inte kommit in än.

§9: Admin
CEPH
CEPH tjänsten är uppe, sedan ska vi installera Cinder och sist oVirt. Sen när vi har gjort detta 
ihop med att skriva färdigt dokumentation så ska vi installera om hela maskinen för att verifiera 
att maskinen fungerar ihop med att koppla datalänken mellan maskinerna.

Hemsidan
Uppdaterat koden på betalningssystemet så att den fungerar bättre(mindre chans att man fastnar 
i en betalning).

§10: Inköp
Paket
Vi fick in idag paket men också ska hämta ett paket på ICA norramalm

Switchdockan
Vi fick ett erbjudandena att köpa ut av en student men vi tackade nej.

Underlag för Black Friday
Vi ska undersöka om det är något som ska köpas in till föreningen under black friday 
och framställa ett underlag för ett eventuellt inköp.
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§11: Övrigt
Inget nytt att ta upp

Städning av lokalen till nästa möte
Jonathan och Niklas städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 29:e September kl 19:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:41

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Tobias Hjärpe

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


