CYD-poolens styrelsesammanträde 2009-03-25
Plats:

ISY’s konferensrum Filtret

Tid:

2009-03-25, kl 17.15

Närvarande:

Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Patrick Persson, C-sektionen
Ulrika Pettersson, Y-sektionen
Patrik Ragnarsson, Systemadministratör CYD-poolen
Ronny Kuylenstierna, Systemadministratör CYD-poolen
Pierre Östlund, Systemadministratör CYD-poolen

1§ Mötets öppnande
Ordförande förklara mötet öppnat.

2§ Eventuella adjungeringar till mötet
Inga adjungeringar.

3§ Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Pierre Östlund, Systemadministratör CYD-poolen
Justeringsperson: Patrick Persson, C-sektionen

4§ Föregående protokoll
Lämnades till handlingarna.

5§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd.

6§ Information från systemadministratörerna
Pierre förklarar situationen med arbetsstationerna och att de ska ominstalleras med ny mjukvara.
Detta ska göras innan hösten, men förmodligen sker det snabbare. Cirrato-klienten, som används för
det nya utskriftssystemet, finns nu installerat i CYD. Så det är möjligt att skriva ut med det nya
skrivarsystemet. Det gamla systemet finns dock kvar för att organisationer ska kunna skriva ut. Hur
utskrifter för organisationer ska fungera är ännu okänt, mer information kommer om detta. De
gamla skrivarna tas bort först när detta fungerar. Ronny berättar att client-billing kommer införas
4:e april, som ska vara lösningen till detta.

7§ Mjuk- och hårdvara i CYD
Ronny berättar att systemadministratörerna vill att sektionerna ska göra en undersökning bland
sektionsmedlemmarna och ta reda på vad för mjuk- och hårdvara dessa önskar i CYD-poolen. Detta

diskuterade redan förra styrelsemötet.

8§ Övriga frågor
Y-sektionen vill ha en nyare version av PHP på webbservern, då de vill kunna utveckla en nya
webbsida som kräver en nyare version PHP.
Ling-sektionen dyker inte upp på styrelsemöten, detta trots att mail har skickats till styrelsen.
En fråga om det skulle vara möjligt att installera Linux på några arbetsstationer dök upp. Planer
finns för detta men ingen tidsplan är klar i dagsläget.

9§ Nästa sammanträde
Eventuellt kommer ett möte hållas för genomgång av client-billing, det vill säga systemet för
utskriter från organisationskonton. Om det blir aktuellt kommer detta skickas ut på styrelsens
mailinglista.
Nytt styrelsemöte kommer hållas i höst, ungefär i mitten av September. Mail skickas ut om detta.

10§ Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

