CYD-poolens styrelsesammanträde 2007-12-05
Plats:
Tid:

ISY’s konferensrum Filtret
2007-12-05, kl 17:15

Närvarande:

Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Jonas Detterfelt, TFK
Patrick Persson, C-sektionen
Daniel Edström, Y-sektionen
Jon Börjesson, D-sektionen
Patrik Ragnarsson, Systemadministratör CYD-poolen
Ronny Kuylenstierna, Systemadministratör CYD-poolen
Fredrik Linusson, Systemadministratör CYD-poolen

1§ Mötet öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Eventuella adjungeringar till mötet
Inga adjungeringar.

3§ Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Patrik Ragnarsson, Systemadministratör CYD-poolen
Justeringsperson: Ronny Kuylenstierna, Systemadministratör CYD-poolen

4§ Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

5§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd.

6§ Support på fredagar
Ingen support på fredagar på prov, istället sitter Systemadministratörerna tillsammans flera
gånger i veckan. Utvärdera på nästa styrelsemöte.

7§ Nya datorer
12 stycken HP-datorer skulle behöva bytas ut. Ifall det finns pengar beställs nya datorer i
slutet av januari. Beslut tas på nästa styrelsemöte.

8§ Mjukvara
Sektionerna ska undersöka saken genom infomail till sina medlemmar och enkäter på sina
hemsidor. Tas upp igen på nästa styrelsemöte.

9§ Köket
Köket är alldeles för ofta grisigt och fullt av odiskat porslin. Porslinet tillhör inte CYDpoolen. Städpersonalen har inte som uppgift att diska.
Systemadministratörerna ska sätta upp tydliga lappar (inplastade, på flera språk) i köket som
talar om att köket är allas ansvar och att disk som lämnas kvar efter dagens slut kan försvinna.
Om det inte blir bättre måste åtgärder vidtas.

10§ Reklam
D-sektionen undrar vart gränsen för reklam på hemsidor som ligger på universitetets nät går.

11§ PR för CYD-poolen
Många studenter känner inte till CYD-poolen och att de har tillgång dit. Därför tror
systemadministratörerna att det är en bra idé att CYD-poolen syns under nolle-p. För att göra
det ska systemadministratörerna prata med sektionernas fadderier.
Vidare är det bra om sektionerna informerar om CYD-poolen på sina hemsidor.
Systemadministratörerna ska även undersöka möjligheten att börja skicka
välkomstmeddelande via e-post till nya användare och berätta om och att de har tillgång till
CYD-poolen.
Systemadministratörerna ska även tipsa Lithanian om en artikel om de olika studentdrivna
datorsalarna som finns. Administratörerna ska och undersöka möjligheten att vara med i LiUluntan.

12§ Mastersstudenter
Systemadministratörerna saknar en representant för mastersstudenterna i styrelsen.
Mastersstudenterna utgör trots allt en stor del av användarna, och vi vill gärna höra deras
synpunkter på saker och ting. Problemet är svårlöst. C-sektionen har försökt ta in
mastersstudenter, Y-sektionen har tagit in en del som medlemmar och D-sektionen kanske
kommer att göra det. Det är ingen lösning på problemet dock. Frågan kommer att tas upp i
ledningsgruppen för grundutbildningen.

13§ Övriga frågor
Vilka program har tillgång till CYD?
Se tabell på http://www.cyd.liu.se/computerhandbook/accounts.html
Lokalhyror
Från nästa år är det ett nytt sätt att hantera hyror på universitetet. Förut betalade
institutionerna en procentandel av hur mycket pengar de drog in, i fortsättning kommer de att
betala per kvadratmeter. Priset per kvadratmeter är högt. Diskussion om hur man ska betala
CYD-poolens (och IT-studenternas grupprum) hyror sker i prefektgrupperna. Det är bra om
studenterna reagerar och berättar för ledningen att de vill ha kvar CYD-poolen.

14§ Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 16 januari 2008.

15§ Mötet avslutas

Ordförande
Kristina Arkad

Sekreterare
Patrik Ragnarsson

Justerare
Ronny Kuylenstierna

