
Skapad av: Tobias Hjärpe 2021-02-16
Senast ändrad av: 

Protokoll för SHS-möte 2019-02-16 , SHS-lokalen
Närvarande:  Daniel Johansson, Robin Hellgren, Martin Axelsson, Tobias Hjärpe, Helen 
Svensson, Ronja Nyman
Frånvarande: 
Frånvarande men meddelat: Ambjörn Schiemann,

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:00

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

§3: Val av mötessekreterare
Tobias H valdes till mötessekreterare.

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

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 422 868,03 kr på kontot.
Vi har i dagsläget 28 003,93 kr på kortet
Aktiva medlemmar
Vi har 717 st aktiva medlemmar, varav 11 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Co-location
Martin har kontaktat Gisela och hon ska vidareförmedla om detta går, hon ska återkoppla till 
Martin när hon har fått svar från Skövdebostäder. 
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§9: Kanboard 

FreeIPA är konfigurerad.
Introduktionskurs fixad och finns tillgänglig på wiki2.
Tobias har skapat ett flöde för dokumentationshantering i kanboard.
Backup har haft problem, ny task har skapats för att utföra och dokumentera lösningen.
Martin ska kontakta kårhuset om kontraktet.
Elasticsearch maskinerna ska tas ur bruk och återanvändas till andra projekt.

§10: Admin
Nätadmin
Fortsätter att dokumentera infrastrukturen.
Sysadmin
Martin har fått tillgång till mejl konto för att få tillgång till ordförande mejlen. Gamla 
Mailservrarna har en temporär fix. Ska migreras till nya servrar.
Marknadsföring
Helen ska hålla en projektgrupp för att ta fram förslag till spel att spela på event.
Arbetsmarknaden.
Robin har inget nytt att rapportera.

§11: Inköp
Omröstning av inköp av vpn server, Majoritet röstar för en budget på 4000kr.

§12: Övrigt
Städning av lokalen till nästa möte
Helen och Martin städar lokalerna till nästa möte.

§13: Nästa möte
Nästa möte planeras den 23:e Februari kl 19:00

§14: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 19:32

___________________________ ___________________________
Sekreterare, Tobias Hjärpe Justerare, Daniel Johansson
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