
Skapad av: Daniel Johansson 2020-10-27
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-10-27 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 19:00

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

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

§4: Val av justerare 
Helen 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 333 470,03 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 798 st aktiva medlemmar, varav 4 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande

Jul-LAN
Lokalen var redan bokad det datumet vi ville ha så ett annat får bestämmas när 
allas scheman har kommit in.

Höstmötet
Vi måste skicka ut om när vi har mötet och om att vi röstar in nya medlemmar. Helen har skrivit
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ett mejl som skall godkännas till nästa vecka.

Postmord
De har slarvat en bort en utbetalning från vår kortleverantör. SHS har därmed gått miste om 4 
765 kr. Det skulle hämtats ut senast den 9e Maj 2020, vi fick brevet idag (27e Oktober 2020).  
Mycket strul med paket och vi har försökt lösa det men igen och igen så vi behöver antagligen 
kontakta dem igen.

Skocraft
De kommer ha möte men relevanta personer kommer inte kunna närvara. Samarbetet kan därför
bli lidande.

Sex-kraft
Martin och Robin vill sätta upp två maskiner men en maskin så länge för att utveckla en 
applikation. De hade velat ha 8gb i ram-minne men kanske ökas senare. När kontrakt är färdigt 
och signerats kring hosting kan minne ökas/minskas efter behov.

§9: Admin
SHS 2.1
Ritade upp en ny backuplösning ihop med att vi köpte hårdvara. Vi har delat ut arbetsuppgifter 
som är upp skrivna på tavlan.

Backup
SAS kort behöver köpas in för våran backuplösning. Det förslaget har blivit kritiserat men 
något ska köpas in för detta ändamål. Då spenderar vi dom sista 5000 kr ur budget till att köpa 
kort och kablar.

Mail
Hade velat fixa en ny men kan inte göras än då vi måste fixat med FreeIPA. 

§10: Inköp
Backup - Diskar
Vi måste köpa diskar på 1TB och börja med 4st, Men också köpa in vaggor.

Skrivare
Vi har fått in den förra veckan och den fungerar väl. Skannern lägger direkt upp dokumenten på 
vår filserver.

Backup – Serverar
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Vi har fått in dom förra veckan.

§11: Övrigt
Inget nytt

Städning av lokalen till nästa möte
Daniel J och Helen S städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 3:e november kl 19:00

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

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Helen Svensson
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