Skapad av: Anton Karlberg
Senast ändrad av:

Protokoll för SHS-möte 2022-05-10 , SHS-källarlokal
Närvarande: Johannes Bystedt, Tobias Hjärpe, Casper Karlsson, Ronja Nyman, Filip Olsson,
Victor Kring, Daniel Johansson, Anton Karlberg, Daniel Ström
Frånvarande: Zaram Safart
Frånvarande men meddelat:

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:10

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

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

§4: Val av justerare
Johannes Bystedt valdes till justerare.

§5: Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6: Är protokollet upplagt av förra mötets justerare?
Protokollet planeras att laddas upp efter mötet.
§7: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§8: Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 321 414,07 kr på kontot och 2 289,92 kr på kortet.

Aktiva medlemmar
Vi har 791 st aktiva medlemmar, varav 12 st är nya sedan förra mötet.

§9: Ordförande
Årsmöte är genomfört. Föregående styrelse har ansvarsfrihet. Ny verksamhetsplan och budget
skapad och genomröstad av föreningen.
Protokollet ska justeras, röstningsstatistik ska läggas in
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Förslag på nya medlemmar i Administrationsgruppen att rösta in:
Filip Olsson
Casper Karlsson
Daniel Ström
Samtliga medlemmar blev inröstade I administrationsgruppen

§10: Nya grupper att ta hand om större projekt?
Större ansvar i supporten/Övervakning
Grupp med ansvar mellan admin och support (Uppdatering av maskiner, mjukvaruinventering,
övervakning, info till medlemmar)
Säkerhetsökning (Pentesting, IDS/IPS, Katastrofplaner)
Rekrytering av nya medlemmar
Ökad kommunikation med medlemmar via sociala medier och reklam.

§11: Admin
Underhåll Fältskären
Switch blev inte utbytt på grund av routing problem, research ska göras och nytt
servicefönster ska skapas.

Kanboard
Dedikerad hårdvara för nextcloud införskaffad och nextcloud är migrerad till servern.

Passagesystem Källare
Ta bort gamla konton från passagesystemet till källarlokalen och dokumentera processen

Upplysa angående Wifi6
Ge ut information till medlemmar angående Wifi6 routrar

Städa upp Discord
Discord ska streamlinas och gamla kanaler och roller ska bli borttagna
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§12: Inköp
Fiber misc
Daniel Johannson föreslår en offert på 4500 kr för att köpa in fibermoduler, kablar och
fibertvätt, samt en nätverkskabel.
Styrelsen godkänner offerten och budgeterar 4500 kr för att köpa in fiber.

§13: Övrigt
Eventuell varning till Saram pga en absolut majoritet av möten missade utan att ha meddelat.
Flyer design
Rekrytera en designer för att skapa design till rollups och flyers

Filmkväll, styrelse och aspirant teambuilding nästa tisdag
Städning av lokalen till nästa möte
Hela styrelsen och närvarande hjälper till att städa efter mötet

§14: Nästa möte
Nästa möte planeras den 31:e Maj kl 18:00

§15: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:37

___________________________
Sekreterare, Anton Karlberg

___________________________
Justerare, Johannes Bystedt
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