CYD-poolens styrelsesammanträde 2010-05-18
Plats:

ISY’s konferensrum Filtret

Tid:

2010-05-18, kl 17.15

Närvarande: Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Frida Schlaug, C-sektionen
John Törnblom, D-sektionen
Simon Tegelid, Ling-sektionen
Jonatan Olofsson, 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: Simon Tegelid, Ling-sektionen

§4 Föregående protokoll
Lämnades till handlingarna.

§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd i övrigt.

§6 Information från systemadministratörerna
Arbetsstationerna har installerats om och all mjukvara har uppdaterats till nyare versioner. I och
med detta har de långa in- och utloggningstiderna försvunnit, vilket gjort arbetsstationerna mycket
snabbare. Arbetet med att installera Linux på några arbetsstationer går också framåt. Det krävs
fortfarande lite mer arbete, men utrullning beräknas kunna ske under hösten. Planen i dagsläget är
att installera Ubuntu 10.04 på CYD31- CYD38. Sektionerna ombads maila in förslag på
program/paket som bör installeras vid utrullning. Nya program kan enkelt installeras vid behov.
Under sommaren/hösten finns planer på att byta ut den äldsta serien av arbetsstationer. Om tid finns
och ett bra erbjudande på datorer dyker upp så är tanken att datorerna ska köpas in under sommaren

och vara klara tills hösten. I samband med detta ska även viss befintlig hårdvara, t.ex. möss och
tangentbord, bytas ut då dessa börjar bli lite slitna/mindre fräscha.
Skiftet till det nya skrivarsystemet är nu helt slutfört för vanliga studentkonton. De gamla skrivarna
finns fortfarande kvar för sektioner (även om färgskrivaren krånglar), då ingen bra lösning finns i
dagsläget för att ersätta dessa. Ett begränsat test med client-billing kommer dock att utföras, då en
person i respektive sektion/förening får möjlighet att skriva ut på ett sätt som liknar det gamla
”pingvinsystemet”. Information om detta kommer att skickas ut till berörda parter.

§7 Sektionerna talar ut
Frågor angående filservern dök upp. Ronny säger att servern finns fysiskt, men fortfarande har en
del problem. Förhoppningsvis ska den kunna tas i bruk under hösten. Detta kommer också medföra
att den nya webservern kommer kunna tas i bruk (och ersätta den temporära, wwwtmp). Ubuntu är
också tänkt att uppgraderas under sommaren, vilket ger lite nyare versioner av vissa paket (vilket
önskas av några sektioners utskott).
John undrar hurvida nya SSL-certifikat till webbservern finns. Dessa har vi fått, dock är dessa
enbart för CYD-poolens domäner. Certifikat utfärdas ej till externa organisationer eller adresser
(t.ex. för d-sektionen.se). Om sådana certifikat önskas måste dessa köpas någon annanstans. John
frågade även om grupper för för användare (så att användare kan dela utrymme mellan utskott).
Detta har diskuterats tidigare, men har för närvara låg prioriterat då den nya filservern önskas att tas
i bruk så fort som möjligt och har därför högre prioritet.
Jonathan förklarar att Y-sektionen skulle vilja integrera deras CMS med automatisk generering av
mailinglistor. Tanken är att grupper för t.ex. olika utskott ska kunna skapas/redigeras i CMS:et och
listor skall sedan skapas automatiskt utifrån dessa. Detta är i dagsläget inte möjligt då LiU IT inte
vill släppa in mail för externa adresser. CYD-poolens servrar kan således inte ta emot mail från
ysektionen.se, vilket skulle krävas för denna typ av lösning.

§8 Uppföljning av mikrovågsugnar
Simon säger att många på Ling använder mikrovågsugnarna i CYD (baserat på enkätsvar). Överlag
gäller detta för samtliga sektioner. Ett nytt mikrorum i B-huset önskas. Kristina förklarar några
olika lösningar på problemet. Ett är att lämna tillbaka mikrorummet till
Lokalförsörjningsavdelningen (LFA), renovera det och öppna upp för alla. För att skilja
mikrorummet och CYD-poolen åt skulle en vägg med ytterligare en dörr kunna sättas upp. På så
sätt kan alla komma in i mikrorummet, men bara de som har tillgång till CYD-poolen komma in i
CYD. Offert på att sätta upp vägg med dörr är lagd. Bästa lösningen på problemet vore ett helt nytt
rum med enbart mikrovågsugnar. Det finns dock inga lediga rum i B-huset i dagsläget (de flesta
rummen tillhör antingen IDA eller ISY).
Ugnarna uppges vara skitiga och behöver rengöras. Städpersonalen rengör troligen inte
mikrovågsugnarna i dagsläget. Kristina ska kolla upp detta.

§9 Enkätsvar
Tidigare i år skickade sektionerna ut en enkät till sina medlemmar, med lite frågor kring CYDpoolen. Följande punkter sammanfattades som de viktigaste:

•

Mikrovågsugnarna kommenterades flitigt och en bättre lösning på dessa arbetas på

•

De flesta verkar inte tycka att det finns för få datorer i CYD

•

Vissa anser att det är lite för trångt (skulle kunna lösas med annan planlösning)

•

Matoset som uppstår när studenter värmer mat anses vara ett störande moment

•

Det är mycket folk i CYD som det är och fler sektioner bör inte få tillgång till CYD

•

Miljön uppfattas som tråkig och nedgången – uppfräschning behövs (nya möbler, etc.)

•

Y-sektionen hade högst svarsfrekvens (71% av samtliga deltagande)

•

Ventilationen är på mer sällan än tidigare (att spara pengar ligger till grund för detta; men
Kristina ska kolla upp hurvida detta kan förbättras)

Utöver detta diskuterades kylen och frysens vara och inte vara. Används dessa överhuvudtaget?
Ronny kontrollerar dessa emellanåt och ibland ser det inte så bra ut. Automaterna med kaffe, dricka
och godis är också lite av ett bekymmer. Vissa uppfattar att dessa låter ganska mycket, vilket gör att
det är svårt att arbeta i allrummet. Ibland händer det att någon drar ut strömmen till dessa vilket
leder till att innehållet blir dåligt och i slutändan måste slängas. Ett alternativ är att ta bort dessa
automater helt och hållet, för att t.ex. få plats med fler mikrovågsugnar. Ett annat alternativ är att
modernare automater.
Då miljön och allrummet var det mest kommenterade i enkäten är tanken att tid ska läggas på att
fräscha upp i CYD. Om tid finnes ska styrelsen ha ett möte innan sommaren och diskutera vad som
kan göras för att CYD-poolen ska få en trevligare miljö. Detta kan sedan diskuteras vidare med
sektionerna och dess eventuella utskott. Om tidsbrist infinner sig skjuts mötet och eventuella
diskussioner tills efter sommaren. Tanken är dock att upprustning ska påbörjas under höstterminen.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§11 Nästa sammanträde
Nästa möte blir i höst.

§12 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

