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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för CYD-poolen
2005-10-27

Närvarande:
Kristina Arkad
Fredrik Linusson
Jonas Gudmundsson
Linus Björk
Niclas Bengtsson
Elmir Jagudin
Jonas Olsson

ISY, Ordförande
C-sektionen
Y-sektionen
D-sektionen
Systemadministratör CYD-poolen
Systemadministratör CYD-poolen
Avgående Systemadministratör CYD-poolen

1. Mötet förklarades öppnat.
2. Inga adjungeringar gjordes.
3. Till justeringsperson valdes Linus Björk.
4. Föregående mötesprotokoll konstaterades vara försvunnet.
5. Följande punkter lades in under Övriga frågor:
•
•

Jonas Olsson slutar som Systemadministratör
Programvara på CYD-poolen

6. Inköp av ny digitalkamera för D-sektionen: Linus skall lokalisera D-sektionens kamera
som för tillfället är långtidsutlånad. Vi väntar med att besluta om inköp av ny kamera till
D-sektionen.
7. Tillgång till CYD för studenter som läser lösa kurser: Några studenter som läser
fristående kurser har frågat om de kunde få tillgång till CYD-poolen. Då ingen visste
vilken nämnd som har hand om dessa studenter så skulle Kristina ta reda på vilken nämnd
som har hand om dessa studenter. Om det är någon av nämnderna som finansierar CYDpoolen så kommer det undersökas om det finns möjlighet att låta dessa studenter få
tillgång till CYD-poolen.
8. Byte av de äldre datorerna (Athlon 800Mhz, 256MB): Det bestämdes att Kristina skall
lägga in en budgetförfrågan på de ca 20 datorerna som är äldst och om den blir godkänd
kommer dessa datorer att köpas in under 2006.
9. Övriga frågor:
• Jonas Olsson slutar: Jonas meddelade att han slutar som systemadministratör på
CYD-poolen. Det beslutades att tjänsten skall annonseras och en ny skall anställas.
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•

Programvara: Det framkom önskemål att installera Openoffice och firefox på CYDpoolen. Firefox är redan installerat och systemadministratörerna skall titta på om det
går att installera OpenOffice i CYD-poolen.

•

Stängning av gamla organisationskonto: Administratörerna skall titta på om det går
att stänga ner gamla organisationskonto automatiskt för att de ansvariga för
organisationskontona verkligen skall skriva under ansvarsförbindelsen.

10. Nästa sammanträde: Nästa sammanträde bestämdes till vecka 12 2006.

Linköping den 31 oktober 2005,

Sekreterare:

Ordförande:

_______________________
Niclas Bengtsson

_________________________
Kristina Arkad

Justeras:

________________________
Linus Björk

