
Skapad av: Niklas Augustsson 2020-11-24
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-11-24 , SHS-lokalen

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

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:43

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

§3: Val av mötessekreterare
Niklas Augustsson valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
Daniel Johansson valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 299 320,78 kr på kontot.
Aktiva medlemmar
Vi har 812 st aktiva medlemmar, varav 0 st är nya sedan förra mötet.
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§8: Ordförande
Revisor.
Hur gick det i veckan?
Ett budget förslag för nästa år finns inte ännu, Ambjörn Schiemann skall göra det innan 
morgondagens möte. Samtliga intäkter och utgifter har gåtts över fram till den 18de november, 
nästan allt saknar pappers underlag. De främsta som saknar underlag är matutgifter. Samt så 
saknas det papper på vissa intäkter, men dessa är för personer som inte har möjlighet att betala 
på de vanliga sättet, t.ex. utrikes studenter. föreningens ekonomin är god. Det finns en stor fråga
angående förmåns beskattning av matköp, men enligt skatteverket så skall inte ideella 
föreningar behöver inte göra detta, revisorn var osäker på om detta stämde och uppmanade att 
föreningens kassör till att ta en kurs i bokföring för ideella föreningar.
Swedbank.
Ambjörn har tillgång till banken, äntligen.
Höstmöte.
Övergång vad som kommer presenteras imorgon, samt övergång av de som nominerats. 
Samtliga deltagare i detta mötet röstar för att minska medlemsavgiften till 400 kr per termin

§9: Admin
SHS 20
Framgång med ELK stack, det verka fungerar nu ser det ut som men behöver mer tid för att 
verifiera att det fungerar.
Backup
Tittade på backupen under lördagen, det bar lite strul med sladdarna. Mer experiment skall 
komma fram. Diskarna synes i raid controllern, men inte i OSet.

§10: Inköp
Status
Inget förslag på dokument förstörare har gjorts. Daniel vill sitta under black friday och beställa 
saker till föreningen. Några saker som pratats om är, en ny fiber kabel till serverrummet.
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§11: Övrigt
Sköcraft projektet.
Två avtal har skrivits klart, ett för underlag för samarbete mellan projektgruppen Sköcraft och 
Studentnätet vid högskolan i skövde. Det andra är ett hosting avtal där projektgruppen Sköcraft 
skall få en plats i server rummet, samt tillgång till internet. 
Samtliga deltagare i mötet röstar för att detta är de slutliga avtalen som kommer att presenteras 
och godkännas av Studentnätet.

Städning av lokalen till nästa möte
Daniel Johansson och Jonathan Hallén städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 25:e November kl 18:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:22

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Niklas Augustsson Justerare, Daniel Johansson
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