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Robin Hellgren 2021-03-02

Protokoll för SHS-möte 2021-03-02 , SHS-lokalen
Närvarande: Ambjörn Schiemann, Daniel Johansson, Martin Axelsson, Robin Hellgren, Helen
Svensson, Tobis Hjärpe
Frånvarande:
Frånvarande men meddelat: Ronja Nyman

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:21

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

§3: Val av mötessekreterare
Robin Hellgren 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 403 744,28 kr på kontot och 29 991,93 kr på kortet.

Aktiva medlemmar
Vi har 738 st aktiva medlemmar, varav 14 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Valhiem
Ont om plats, ska kolla om det ligger en server över, ska kolla med Tobias Hjärpe om han
har en server att låna ut, punkten läggs till sidan tills Tobias kommer 18:36. Punkten
återupptas 18:53, Tobias Hjärpe har en server i racket som kan lånats ut initialt. Helen ska
skriva ihop meddelande till våra medlemmar på sociala medier. Pteradactyl server förslagen

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:

Robin Hellgren 2021-03-02

för att göra frontend för att kunna starta spel servrar enkelt. Vi testar servern innan vi
annonserar för allmänheten.
Co-location
Gisela har godkänt att vi har privat utrustning som finns i särskilt rack utmärkt med ägarens
namn så dessa kan städas ut när medlemmar lämnar. Vi ska utveckla krav på vad som krävs
för att hosta tjänster i co-location. Vi har fått tag på orginal kontrakten som utvecklats av
jurist av tidigare styrelse, detta ska kollas över imorgon 3/3 -2021. Begränsning på 1 server
föreslaget. Daniel Johansson och Tobis Hjärpe tar ansvar för att kolla på hårdvaran i server
rummet. Dokumentet från Gisela läggs som bilaga till detta protokoll.
Vårmöte
Valberedningen ska kontaktas för att nominering för nästa styrelse ska föreslås.

§9: Admin
Kanboard
Budget för 3 500sek för att köpa SAS&SATA caddies till backup servern föreslagen, bifall.

Nätadmin
Prometheus bugg fixad vilket ledde till att grafana krasha. Johan Saxmy kontaktade Daniel
om att delta i NSA hacket. Det kommer utföras på distans. Sponsra med pris? Vag med vad
detta innebär.
Sysadmin
Marknadsföring/Evenemang

§10: Inköp
SAS/SATA caddies
Budget för 3 500sek för att köpa SAS&SATA caddies till backup servern föreslagen, bifall.

§11: Övrigt
Filmkväll
Föreslagen filmkväll, Fredag 5/3 - 2021 klockan 19:00. Teambuilding för styrelsen.
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Levande dokument
Möte onsdag 3/3 -2021

Städning av lokalen till nästa möte
Martin och Helen städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 9:e mars kl 18:00

§13: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:44

___________________________
Sekreterare, Robin Hellgren

___________________________
Justerare, Daniel Johansson
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Gmail - Privata servrar serverrum

Martin Axelsson <#######@gmail.com>

Privata servrar serverrum
1 meddelande
Gisela Stell <#########@skovdebostader.se>
Till: "######@gmail.com" <#####@gmail.com>

19 februari 2021 12:50

Hej!

Det är okej från Skövdebostäders sida att använda privata servrar i SHS serverrum på Södra Trängallén 3A enligt
nedanstående punkter.

Det är ok att ha privat utrustning placerad i särskilt rack som är uppmärkt så att det inte går att blanda ihop med
SHS utrustning.
Utrustningen ska också vara uppmärkt så att det är lätt att spåra till ägaren utifall att utrustning lämnas kvar efter
att den inte används längre.

Vänliga hälsningar
Gisela

________________
Gisela Stell
Distriktsassistent
0500-## ## ##
www.skovdebostader.se
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