CYD-poolens styrelsesammanträde 2006-10-02
Plats:
Tid:

ISY’s konferensrum Systemet
2006-10-02, kl 17:30

Närvarande:

Kristina Arkad
Joel Klinghed
Erik Eriksson
Carl Hörberg
Niclas Bengtsson
Bo Svangård
Fredrik Linusson

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

1§ Mötet öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Eventuella adjungeringar till mötet
Inga adjungeringar.

3§ Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Fredrik Linusson, Systemadministratör CYD-poolen
Justeringsperson: Niclas Bengtsson, Systemadministratör CYD-poolen

4§ Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna
I samband med detta redovisades följande
Ventilationen: Det som kan göras är att tvångsköra ventilationen.
Det kostar runt 20kkr och det är tveksamt om det skulle göra någon nytta övht
eftersom mat ätes i hela lokalen och inte bara i köksdelen. Ventilationen är husberoende
vilket medför att vi inte kan påverka den hur som helst, och därför kan vi inte göra så
mycket.
Långsamma inloggningar: Det berodde delvis på ett program som kördes vid
inloggning och detta är nu fixat. Det beror även på att användarprofilerna ska kopieras
och om man då har mycket data i dessa, så tar det lång tid.

5§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd.

6§ Organisationskonton
Ansvariga: Alla ansvariga för sektionskontona är uppdaterade. TBi och München Hoben
vill ha fakturor för att kunna betala, detta ska skickas ut. Betalar de inte dem så stängs
deras konton.

Pingviner: Pingvinbegränsningen för sektionskonton är tagen i drift.
D och Y är lite oroliga för om pingvinerna ska räcka och Y har redan efter en månad
förbrukat en ansenlig mängd pingviner.
Efter intern utvärdering kan mer pingviner begäras på styrelsemaillistan och där tas beslut
om fler pingviner ska beviljas.
Omfördelning av pingviner mellan sektionens konton görs av sektionens representant i
CYDs styrelse eller sektionsordföranden.

7§ Tangentbord
Smutsiga tangentbord byts ut, då detta för närvarande är billigare än att tvätta dem.
Stolarna håller på att kläs om.

8§ Övriga frågor
Draal
Draal kommer snart igång igen.
Roxen
Roxen går fint att köra om man installerar det lokalt i sin användares hemkatalog.
Ett skript för att starta och stoppa Roxen bör tillhandahållas systemadministratörerna, så
att detta kan köras automatiskt vid start/stopp av servern. Sådana skript bör för övrigt
även tillhandahållas för andra serverlösningar såsom Zope etc.
Thunderbird
Thunderbird står på listan över planerade installationer.
Pingvinfördelning
Fördelningen av pingviner mellan sektionernas olika konton bör kunna ses av
sektionesstyrelsen.
Lokalhyror
Ändringen av hur lokalhyrorna beräknas kommer inte att påverka CYD-poolen i år.
Skärmar
Många äldre skärmar bör bytas. Sektionsrepresentanterna uppmanas att höra efter om
önskemål, annars blir det troligen 19" TFT.

9§ Nästa sammanträde
Nästa sammanträde bestämdes till strax innan tentap vid påsk i vår. Datum bestäms över
mail när det börjar närma sig.

10§ Mötet avslutas

Ordförande
Kristina Arkad

Sekreterare
Fredrik Linusson

Justerare
Niclas Bengtsson

