Skapad av:
Senast ändrad av:

Daniel Johansson 2021-04-06

Protokoll för SHS-möte 2021-04-06 , SHS-lokalen
Närvarande: Ambjörn Schiemann, Daniel Johansson, Ronja Nyman, Martin Axelsson, Robin
Hellgren, Tobias Hjärpe
Frånvarande:
Frånvarande men meddelat: Helen Svensson

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:25

§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 407 525,28 kr på kontot och 25 344.40 kr på kortet.

Aktiva medlemmar
Vi har 769 st aktiva medlemmar, varav 8 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
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Intro
Fadder
Vi behöver inte vara fadder för att vara med på introt. Men ordförande uppmuntrar att vi ska bli faddrar
för introt.

Tält
Ordförande föreslår att vi ska öppna en dialog om att dela tält med skills. Detta förslag röstades igenom
där fyra av sex som röstade för. Detta ska vara bara en start för se om en dialog kan startas.

Aktiviteter
SHS ska skapa en kommitté som tar hand om aktiveter på introt. Robin H, Ronja N och Tobias
B. Dessa tar och planera om vad som händer på vad händer på introt.
Co-location möte
Ett nytt möte den 14 april klockan 17:00 som ska fortsätta med kontraktet.

Borås
Borås högskola har samarbete med Högskolan i Skövde som har studenter som går på HiS men har inte
mejl på från högskolan (@student.his.se). Därför bör detta tas upp till nästa stämma om vi kan ändra i
våra stadgar.

Admin
Påbörja en planering på en NOC och Sysadmin ska rensa ut gamla användare från vårt system.

§9: Inköp
Att köpa in 6st Hörlurar (Logitech G432) till kontoret
Budget på 4000 kr
Alla röstade för detta beslut.

Att köpa in 5st USB 3.0 HUBBAR med nätverks port till kontoret
Budget på 1500 kr
Alla röstade för detta beslut.

Övrigt
Roller
Att ta bort ex-ordförande 2020 rollen samt att ta bort admin roller från användare som inte sitter
nuvarande styrelsen då detta är en säkerhetsrisk. Alla i styrelsen röstade för detta beslut.

Städning av lokalen till nästa möte
Martin A städar lokalen till nästa möte.

§10: Nästa möte
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Nästa möte planeras den 13:e April kl 18:00

§11: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 20:45

___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson

___________________________
Justerare, Robin Hellgren
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