CYD-poolens styrelsesammanträde 2009-09-22
Plats:

ISY’s konferensrum Filtret

Tid:

2009-09-22, kl 17.15

Närvarande:

Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Frida Schlaug, C-sektionen
Jonatan Olofsson, Y-sektionen
John Törnblom, D-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: John Törnblom, D-sektionen

§4 Föregående protokoll
Lämnades till handlingarna.

§5 Godkännande av dagordningen
Punkten ”SSL-certifikat” lades till. Dagordningen godkänd i övrigt.

§6 Information från systemadministratörerna
Ingenting nytt att rapportera angående ”client billing”. Situationen är oförändrad och de gamla
skrivarna kommer att finnas kvar ytterligare en period, då ingen annan lösning finns i dagsläget.
Tre nya servrar har köpts in: en filserver och två ”arbetsservrar”. Tanken är att dessa så
småning om ska ersätta CYD-poolens gamla servrar. Arbetet fortlöper och tjänster flyttas efterhand
till de nya servrarna. Det finns också planer på att sätta upp en ny inloggningsserver, så t.ex. filer
lagrade i CYD-poolen kan hämtas från datorer utanför CYD-poolen. Tidigare var detta en uppgift
för ”draal”, som numera är nere på grund av intrång. Intrånget på draal har utretts av LiU IT och
risken för att känslig data ska ha läckt ut anses vara låg. Troligen kommer draal inte komma upp i
dess gamla form, utan snarare ersättas av de nya servrarna.
Framöver ska en ny webbserver tas i bruk och i och med detta ska sektionerna själva kunna

skapa subdomäner och enklare kunna konfigurera sina webbtjänster. Detta kommer bli en av
uppgifterna för en av de nya servrarna.
Organisationskonton ska avskaffas. Det gemensamma filutrymmet kommer att finnas kvar,
men filerna ska kunna kopplas till studentkonton istället och administreras vid grupper. Mer
information om hur detta kommer att fungera exakt kommer meddelas längre fram.

§7 Mikrovågsugnarna
Mikrovågsugnarna används flitigt under luncherna. Detta resulterar i att de upphettas och blir för
varma och slutar fungera. CYD-poolen är enda stället i B-huset där det går att värma mat, vilket gör
att många går dit och gör det. Även folk som inte läser vid något program som har tillgång till
CYD-poolen. Det klagas även på matoset som uppstår när alla värmer sin mat.
En lösning är att ta bort mikrovågsugnarna helt och hållet. En annan är att köpa dyrare
mikrovågsugnar, som är bättre anpassade för ändamålet. En tredje lösning är att försöka skaffa ett
mikrorum till B-huset. Sektionerna kommer ta upp frågan på styrelsemöten och och diskutera det
vidare med sektionerna. Lokalförsörjningsenheten ansvarar för denna typ av lokaler och det är bra
att ta ärendet vidare dit. En namninsamling för att påvisa intresset kan komma att bli aktuellt. Vi
testar att ta bort varannan mikro under en veckas tid för att se om det blir bättre.

§8 SSL-certifikat
Då LiU håller på att byta leverantör av SSL-certifikat så har nya certifikat efterfrågats. Dessa har vi
dock inte hunnit få ännu. Sektionerna efterfrågar också certifikat till sina egna domäner (t.ex.
ysektionen.se), men universitets certifikat gäller bara domäner som är kopplade till
universitetsresuser (*.cyd.liu.se i CYD-poolens fall). Vill sektionerna ha certifikat till sina egna
domäner så måste certifikat köpas in från annat håll. Mer information om universitetets certifikat
finns på http://ca.liu.se. I dagsläget kan vi dock inte göra något för att påskynda processen utan vi
måste vänta tills certifikaten kommer.

§9 Övriga frågor
Fråga angående vilka program som har tillgång till CYD dök upp. En programlista finns dels
utanför ingången till CYD-poolen, på dörren till admin-rummet och på hemsidan.
Önskemål om att kunna skapa mailinglistor kom också upp. Detta kommer att kollas upp
ytterligare, men det finns i dagsläget inget enkelt system för sektionerna att göra detta.

§10 Nästa sammanträde
Förhoppningarna är att ha ett möte under slutet av november. Vecka 48 önskas. Om tid ej finnes så
blir nästa styrelsemöte under vårterminen.

§11 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

