CYD-poolens styrelsesammanträde 2008-11-12
Plats:
Tid:

ISY’s konferensrum Filtret
2008-11-12, kl 17:15

Närvarande:

Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Patrick Persson, C-sektionen
Pär Arumskog, Y-sektionen
Magnus Andersson, 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
Mötet konstaterade att mynttelefonen som togs bort i vår inte har saknats.
Det är fortfarande ett frågtecken kring vem som ska betala CYD-poolens hyreskostnader i
framtiden.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

5§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd.

6§ Vilka studenter ska få använda CYD?
Kristina har fått en fråga om Erasmus-studenter som läser enskilda kurser (inte är registrerade
på något program) kan få tillgång till CYD-poolen. De har inte tillgång idag, och har tidigare
inte fått det för att det redan är många studenter som har tillgång till CYD-poolen.
Mötet diskuterade frågan länge. Beslutet blev att enstaka kurser inte ger någon tillgång till
CYD-poolen. För att få tillgång till CYD-poolen ska man vara registrerad på något av de
program som har tillgång.

7§ Utrustning i köket
En del studenter klagar på att mikrovågsugnarna fungerar dåligt. Om det är problem med
mikrovågsugnar ska man felanmäla detta till ISY. Systemadministratörerna ska numrera
mikrovågsugnarna för att underlätta felanmälan.
Kyl och frys behöver städas och frostas av. Kristina ska be städerskorna göra det.

8§ Utskrifter
CYD-poolens skrivare i det nya utskriftsystemet, Edla, är inkopplad och kan användas för
utskrifter om man har tillgång till Cirrato-klienten. Arbete med att installera klienten på CYDpoolens datorer pågår.
Priset för en enkelsidig svartvit utskrift är 50 öre idag. Det finns ett lägre pris, 35 öre för
samma utskrift, som gäller för skrivare som står inlåsta och där Carl-Lamm inte har ansvar för
att byta toners och papper. Det ska CYD-poolen försöka få på sin skrivare.
Det finns ännu ingen lösning för hur sektioner, festerier, fadderier och andra organisationer
skriver ut i det nya systemet. CYD-poolens gamla skrivare kommer stå kvar i CYD-poolen
och kunna användas av organisationerna tills en lösning finns i det nya systemet.

9§ Övriga frågor
Licenser till mjukvara
• Microsoft Office 2007
finns det licenser till, det ska installeras
• Adobe Creative Suite 1
har CYD-poolen licenser till. Om det inte är för dyrt vill vi köpa nyare version av
Creative Suite (ett antal nätverkslicenser).
Sektionerna har åtagit sig att genomföra en undersökning i början av våren för att ta reda på
vilka program deras medlemmar önskar tillgång i CYD-poolen.
Projektorn
Y-sektionen önskar att projektorn görs bokningsbar. Övriga instämmer. En kalender ska
köpas in för ändamålet och placera i CYD-poolen.

10§ Nästa sammanträde
Preliminärt datum för nästa sammanträde är 2009-03-18.

11§ Mötet avslutas

Ordförande
Kristina Arkad

Sekreterare
Patrik Ragnarsson

Justerare
Ronny Kuylenstierna

