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Protokoll fört vid CYD-poolens styrelsesammanträde tisdagen den 21 mars
2006 klockan 17:30
Plats: ISY:s konferensrum Systemet
Sekreterare: Bo Svangård
Närvarande:
Kristina Arkad
Fredrik Linusson
Jonas Gudmundsson
Johan Lindqvist
Niclas Bengtsson
Elmir Jagundin
Bo Svangård

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

1.
2.

Mötets öppnande
Adjungeringar
Inga adjungeringar.
3. Val av justeringsperson
Johan Lindqvist, D-sektionen valdes till justeringsperson.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna nedan:
• Organisationskonton
• CYD-poolens ekonomi
• Ventilationen
• Lång inloggningstid
• Tangentborden
• Programvara i CYD-poolen
• Obehöriga i CYD-poolen
• Tillgång till CYD för studenter som läser lösa kurser
• Nya datorer
• D-sektionens försvunna kamera

6. Övriga frågor
Organisationskonton
CYD-poolen saknar för närvarande ansvariga på flera av sina
organisationskonton.
Mötet beslutade att de konton som saknar ansvarig ska stängas på
tisdagen den fjärde april om ingen ansvarig finns på kontot då.

Det framkom också att organisationskontona står för en mycket
stor del av användning av skrivare. Dels mycket till utskrifter
av biljetter och reklam till sektionernas stora evenemang och en
stor användning av skrivarna även till icke sektionsrelaterat
material.
Mötet beslutade att inför utskriftsquota för organisationskonton,
25000 pingviner för Y-sektionen 20000 pingviner för D-sektionen,
och 10000 pingviner respektive för C-sektionen och Lingsektionen.
Ärendet kommer att tas upp på nästa möte.
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CYD-poolens ekonomi
D-sektionen undrar vad som kommer att hända CYD-poolen i
framtiden då utbildningsnämnderna drar ner på de anslag de delar
ut till bland annat CYD-poolen
Kristina meddelar att i år så har vi en buffert som kommer att
användas till inköp av 20 nya datorer.
I framtiden så är den enda kostnad som kan dras ned på
lönekostnaderna. CYD-poolen har under flera år haft en tjänst på
75 % totalt, fördelad på systemadministratörerna.
Kristina meddelar även att det finns frågetecken för framtiden
med lokalkostnaderna kommer att debiteras instutionen.
Ventilationen
D-sektionen meddelar att ventilationen i lunchrummet fungerar
dålig.
Kristina ska kolla upp om det är möjligt att hitta en lösning,
t.ex. med forcerad ventilation under lunchtid.
Lång inloggningstid
Det tar lång tid att logga in på CYD-poolens datorer. Det beror
på registeruppdateringar som sker vid inloggning.
Administratörerna ska kolla om det går att korta ned tiden för
inloggningen.
Tangentborden
D-sektionen undrar vad som kan göras åt tangentborden då de vid
många arbetsstationer är ofräscha, förslag gavs på att varje år
köpa in nya tangentbord.
Kristina meddelar att städerskorna kommer att rengöra
tangentborden under våren.
Mötet bordlägger frågan till nästa möte.
Mjukvara i CYD-poolen
•

Förfrågan kom om det är möjligt att installera Apple Quicktime på
datorerna, och hur man går tillväga när man behöver ha program
installerade.
För att få nya program installerade meddelar man
administratörerna så behandlas det när det finns tid.
Apple Quicktime är tillagt på "Att göra listan"

•

Default webbläsare är Internet explorer trots att man valt
Firefox.
Administratörerna ska titta på det.

•

Openoffice
Systemadministratörerna ska titta på om det är möjligt att
installera OpenOffice på CYD-poolen.

Obehöriga i CYD-poolen
Det framkommer att en del väntar utanför CYD-poolen för att smita
in så fort dörren öppnas. Vad kan göras åt det?
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Inte mycket, Administratörerna kan inte hålla koll på vilka som
får vara i lokalen.
Det framkom även att många datorer bitvis är låsta, speciellt
strax innan tentamensperioder och på luncherna. I dagsläget finns
det automatiskutloggning av låsta datorer.
Tillgång till CYD för studenter som läser lösa kurser
CYD-poolen har inte plats för fler användare än vad som finns
idag.
Nya datorer
CYD-poolen kommer att köpa in nya datorer. För närvarande
utvärderar vi en Dell OptiPlex GX620.
Förhoppningsvis kommer dom att beställas i april.

D-sektionens försvunna kamera:
Linus har inte lokaliserat kameran som för tillfället är
långtidsutlånad.
D-sektionen känner dock inte behovet av en ny digitalkamera.
7.

Nästa sammanträde
Under hösten 2006.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

______________

______________

______________

Kristina Arkad

Bo Svangård

Johan Lindqvist
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