
Skapad av: Daniel Johansson 2020-11-03
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-11-03 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:54

§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 320 705,03 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 804 st aktiva medlemmar, varav 6 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Julbord
Vi skickade ett nytt mejl om att boka KB och hoppas på att få svar nästa vecka. Men vi bör ha 
en plan B om de inte går att ha detta event. 
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Swedbank
Vi har inte fått post från swedbank än och borde kontakta dom eller gör något för detta tar för 
lång tid.

Höstmöte
Se över mail för valberending och se till att dem får mailet. Sedan måste vi fixa med agendan 
för mötet. Sen bör vi titta om hur vi löser det med att ha mötet på distans. 

Postnord
Eskil har kontaktat med dom igen och har gjort ett ytterligare nytt ärende nummer åt oss. Dom 

§9: Admin
SHS20
Gjort färdigt dokumentation på fiber ska bara upp och granskas att detta stämmer. oVirt är
trasig och hoppas på att den kan installeras om i veckan. Tobias ska se om han kan sitta med 
LDAP i veckan (troligtvis).

Backup
De ska köpas in 6 Toshiba diskar från amazon och in köpa Sas kort som togs upp på våran 
interna chat. Har även blivit en framgång med skriptet men behöver granskas.

Mail
Inget nytt men vi har klar gjort om vad som ska göras.  

§10: Inköp
Patch kablar för bataljonen
Vi köpte in kablar som skulle sitta i patchpanel i bataljonen och detta gick under 1000 kr (980, 
24 kr).

§11: Övrigt
Städning av lokalen till nästa möte
Jonathan H och Niklas A städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 10:e November kl 18:30
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§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:51

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Tobias Hjärpe
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