
Skapad av: Daniel Johansson 2020-12-08
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2020-12-08 , SHS-lokalen

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

§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 
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 257 364,28 kr på kontot, 16 863,55 kr på kortet.
Aktiva medlemmar
Vi har 816 st aktiva medlemmar, varav 3 st är nya sedan förra mötet.

Fakturor
Vi ska ha koll på vilka fakturorna som ska betala i December.

§8: Ordförande
Mail
Vi har fått mail om abuse om öppna portar, Nätadmin ska försöka åtgärda detta.
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§9: Admin

SHS
Flyttat över backup server från lokalen till serverrummet och satt upp zfs på den maskinen. Ska 
testa om skriptet fungera som den. Niklas har satt upp nu Kubernets clustret med oVirt-
maskinerna, ceph ska nog även att lägga upp saker. Vi har gjort detta för att flytta över vår 
infrastruktur till ett container baserat arbetsätt.  

Backup
En node är upp men kanske måste köpa ett ny raid kontroller.

§10: Inköp
Frys
Martin har tittat på frys och möbler för lokalen. Har presenterat på mötet vilken möbel att köpa 
in och annat från IKEA utöka budgeten 5000 kr. Full majoritet för detta inköp. 

§11: Övrigt
Tröjor
Martin försökte lämna in men kunde inte på grund av förflyttad lokal, ska se om man kan fixa 
mot veckan. 

Städning av lokalen till nästa möte
Tobias H och Helen S städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 15:e December kl 19:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:53

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson Justerare, Tobias Hjärpe
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