Skapad av:
Senast ändrad av:

Ambjörn Schiemann 2021-01-19
Ronja Nyman 2021-01-19

Protokoll för SHS-möte 2021-01-19 , SHS-lokalen
Närvarande: Ambjörn Schiemann, Daniel Johansson, Ronja Nyman, Martin Axelsson, Robin
Hellgren, Tobias Hjärpe
Frånvarande: Helen Svensson

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:15

§2: Val av mötesordförande
Martin valdes till mötesordförande.

§3: Val av mötessekreterare
Ambjörn valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare
Ronja valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 209 361,28 SEK på kontot.
Vi har i dagsläget 4,709,85 SEK på kortet.

Aktiva medlemmar
Vi har 833 st aktiva medlemmar, varav 9 st är nya sedan förra mötet.

Mat
577 kr/vecka matbudget.
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§8: Ordförande
Skösexavtal
Avtalet röstades igenom att det kan visas till SköSex som en första draft. Avtalet blir noggrant
granskat vid senare tillfälle för godkännande.

Mötestider
Det röstades igenom att möten kommer att vara på tisdagar klockan 18:00.

Co-location
Regler verkar för nuvarande vara väldigt vagt bestämd. Kolla med Skövdebostäder om det är
okej att sätta upp en co-location (var tydlig att detta är icke-kommersiellt).
Styrelsen är oense om regler för co-location. Förslag och draft kan komma senare.

§9: Admin
Backup
Tillfälligt så används Duplicity.

Mail
Inte arbetat på än för att fokusera på FreeIPA.

Kanboard
Kanboard fortlöper bra. Kan komma att ersätta Googles tjänster för oss i framtiden.

Stadsnät & SUNET
Vi kanske kan leverera internet till Kurorten10 genom att hyra fiber och konkurrera med andra
företag. Nuvarande beräkningar visar på att 18 studenter behövs för att vi ska gå jämnt ut. Mer
konkret information behövs och tas upp vid nästa möte.

§10: Inköp
Shopping List
Budget räckte inte för både kaffebryggare och vattenkokare. Kaffebryggare inköpt,
vattenkokare ej inköpt.
990 kr användes för att köpa in många nya möss.

Studentnätet vid Högskolan i Skövde
Org. Nr:
854601-0243

Bankgiro:
829-2302

Adress:
Regementsgatan 4
54146 Skövde

Internet:

http://studentnatet.se

E-post:
shsboard@studentnatet.se
helpdesk@studentnatet.se

Skapad av:
Senast ändrad av:

Ambjörn Schiemann 2021-01-19
Ronja Nyman 2021-01-19

§11: Övrigt
Levande Dokument
Vi har gått igenom vad som ska finnas i det levande dokumentet.

Städning av lokalen till nästa möte
Städning tillfälligt pausad då lokalen behövs sorteras/inventeras. (Martin och Helen)

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 26:e Januari kl 18:00

§13: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 20:14

___________________________
Sekreterare, Ambjörn Schiemann

___________________________
Justerare, Ronja Nyman
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