
Skapad av: Tobias Björkdahl
Senast ändrad av: Anton Karlberg

Protokoll för SHS-möte 2022-03-01 , SHS-källarlokal

Närvarande: Tobias Björkdahl, Johannes Bystedt, Anton Karlberg, Ronja Nyman, Tobias 
Hjärpe
Frånvarande: Viktor Kring, Saram Zafar
Frånvarande men meddelat:

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:07 

§2: Val av mötesordförande
Tobias B valdes till mötesordförande.

§3: Val av mötessekreterare
Anton K valdes till mötessekreterare.

§4: Val av justerare 
Ronja N valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 457861,43 SEK på kontot och 8552,81 SEK på kortet.
Aktiva medlemmar
Vi har 757 st aktiva medlemmar, varav 32 st är nya sedan förra mötet.

§8: Ordförande
Energidryckdesignen klar

Tobias B rapporterar att designen för energidrycken är färdig och kan användas vid 
beställning av energidryck.
Fullmakten hos banken helt klar

Tobias B rapporterar att fullmakten är överförd till ordförande och kassören.
NSA gästseminarium
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Vi väntar på att NSA ska ge en tid då Tobias B och Anton K kan ha ett gästseminarium 
om SHS för år 2 på NSA-linjen
Bankkort

Nya bankkort på väg, detta ska göra att problem med onlineshopping försvinner. 

§9: Admin
Kolla igenom Kanboard

Kassör emailaddresser är kopplade till zammad
Crash course för zammad skapad
Lysrör på toa utbytt
Högtalare till kontoret inköpt
Dörrstopp inköpt till kontoret
Kablar har ändrats i NOC

Informera om Zammad angående contactme mail
Anton Karlberg informerar styrelsen angånde den nya contactmailen och hur den 
är uppsatt i zammad.

Uppdatering Angående Switch Bat5-1
Anton Karlberg informerar att arbete har skjutits upp men en plan byggs gällande
att konfigurera om switchen.

Uppdatering angående Skövdebostäders luftvärmepumpskontroller
Anton Karlberg informerar om att skövdebostäders uppkoppling genom bat 5-1 
switchen är återställd genom uppkoppling på bat 5-2 och detta har meddelats till 
skövdebostäder.

§10: Inköp
Inköp av 8 st EX3300-48T Juniper Switchar

Anton Karlberg föreslår en budget av 67000kr för att köpa in 8 st EX3300-48T 
Juniper switchar
Styrelsen röstade igenom en budget på 67000kr för att köpa in 8 st EX3300-48T 
Juniper switchar

Inköp av Hoodies
Anton Karlberg informerar till styrelsen angående möjliga alternativ av 
styrelsehoodies, röstning sker nästa möte.
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Inköp rollup
Johannes B informerar om alternativ för rollups och beachflaggor till PR. En 
budget till dessa skjuts upp till nästa möte.

§11: Övrigt
Skjuter upp beslut ang Sköcraft-kontrakt

Skjuts upp till nästa möte
Incidentrapporter

Ronja N, föreslår att en standard för incidentrapporter bör skapas.

Städning av lokalen till nästa möte
Tobias B och Anton Karlberg städar lokalen till nästa möte.

§12: Nästa möte
Nästa möte planeras den 29:e Mars kl 18:00

§13: Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat kl 20:04

___________________________ ___________________________
Sekreterare, [Anton Karlberg] Justerare, [Ronja Nyman]
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