CYD-poolens styrelsesammanträde 2008-01-16
Plats:
Tid:

ISY’s konferensrum Filtret
2008-01-16, kl 17:15

Närvarande:

Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Patrick Persson, C-sektionen
Daniel Edström, Y-sektionen
Jon Börjesson, D-sektionen
Patrik Ragnarsson, Systemadministratör CYD-poolen
Ronny Kuylenstierna, 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
Beslut att beställa nya datorer togs. 15 stycken nya HP-datorer beställs, samt ett antal nya
skärmar för att ersätta dåliga CRT-skärmar. Leveranstid är upp till 6 veckor.
Systemadministratörerna ska upprätta någon form av långsiktig hårdvaruplan, samt se över
behovet av nya stolar, bord med mera i CYD-poolen.

8§ Mjukvara
Y-sektionen har genomfört en enkät på sin hemsida. Se bilaga.

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§ Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 9 april 2008.

11§ Mötet avslutas

Ordförande
Kristina Arkad

Sekreterare
Patrik Ragnarsson

Justerare
Ronny Kuylenstierna

Bilaga: Resultat från undersökning om CYD-poolen vid Ysektionen
Efterfrågad mjukvara
•
•
•
•
•

Open Office
Ebrary
Opera
Ny skanner-programvara
Linux på några av datorerna

Hårdvarufrågor
•
•
•
•

Fler TFT-skärmar
Nya skannrar
Kraftfullare datorer till skannrarna
I överlag mer kringutrustning som skanner, skrivare och dylikt.

Inredning och dylikt
•
•
•
•
•

Datoröarna med fyra datorer tar onödigt mycket plats, skulle kunna göras om så det
blir luftigare eller ryms fler datorer
Många mikrovågsugnar är trasiga och de flesta skitiga
Luftkvaliteten i CYD-poolen anses vara dålig, många vill se en förbättrad
luftkonditionering
Ett förslag på en glasvägg med dörr mellan köket och datorsalen
Ofta ont om stift i häftapparaterna

Förhållningsregler
•
•

Vissa som spelar stör omgivningen med skrik och rop
Folk äter mat vid datorerna; detta är köket till för.

Kommentarer
Att vissa stör för andra och äter mat vid datorerna är oacceptabelt. Till stor del tror jag det
handlar om att man inte vågar säga till när någon gör något störande. Situationen kanske
skulle kunna förbättras om folk gjordes uppmärksammade på de regler som gäller; kanske ett
inramat dokument på en vägg skulle hjälpa. Detta gäller också renhållningen i köket, folk
måste uppmärksammas på att det inte är någon som städar åt dem.
Det står knappast i vår makt att förbättra luft/luftkonditioneringen direkt, men uppenbarligen
är det ett problem. Vi bör se till att göra förvaltaren uppmärksammad på situationen. Förslaget
om en glasvägg skulle kanske vara genomförbart över en sommar, beroende på hur mycket
det kan tänkas kosta.

Daniel Edström
Vice Ordförande 07/08
Y-Sektionen

