Skapad av:
Senast ändrad av:

Daniel Johansson 2021-01-05

Protokoll för SHS-möte 2021-01-05 , SHS-lokalen
Närvarande: Ambjörn Schiemann, Daniel Johansson, Ronja Nyman, Helen Svensson, Martin
Axelsson, Robin Hellgren, Jonathan Hallén, Tobias Hjärpe
Frånvarande:

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:12

§2: Val av mötesordförande
Martin A valdes till mötesordförande.

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

§4: Val av justerare
Robin 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 260 864,28 kr på kontot och 8 637,04 kr på kortet.

Aktiva medlemmar
Vi har 824 st aktiva medlemmar, varav 8 st är nya sedan förra mötet.
Se om sunet kan fixa med e-faktura och se till att betala den faktura

§8: Ordförande
Skösex avtal
Vi behöver kolla på kontraktet och uppdatera med nya vilkor. Men också fixa med linan och en
nytt kontrakt och deadlinen är satt i febuari på första. Daniel och Ronja ordna detta.
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AGES
Ordna med en publik adress på USG och hitta en som ligger fri. Detta ska fixas i Mars och
Daniel har ansvar för detta ska genom föras.

§9: Admin
Backup
Måste beställt raid kontroller kort men verka inte fungera.
Mail
Problemet med att den länkar inte åt den gamla LDAP. Så de arbetet sitter fast då FreeIPA
arbetas just nu. Ronja och Tobias tar om FreeIPA. Så en uppdatering om en vecka.
ToDo list
Slänga upp ett ticket system. Daniel & Tobias ska ha hand om det.

§10: Inköp
Nya lokalen
Kaffekokare & vattenkokare - förslag om budget på 2000 kr men röstades inte in
Hyllor och förvaring - Räkna ut hur mycket de kommer kosta och presentera en budget
till nästa möte.
Möss : budget - 1000 kr alla röstade för och ingen röstade emot
PK-bord (motsvarar en overall) - Detta kommer vara en driftkostnad där man under
tiden på SHS kan måla och få klistermärken när man genomför crashcourses eller lyckas
med utmaningar. Daniel J och Tobias B tar detta arbete att införskaffa tandgentbord, färg
och märken

§11: Övrigt
Antenner och switch är uppe i lokalen men behöver fixa det
Städning av lokalen till nästa möte
Alla i styrelsen städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 12:e januari kl 18:00
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§13: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:21

___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson

___________________________
Justerare, Robin Hellgren
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