CYD-poolens styrelsesammanträde 2010-12-01
Plats:

ISY’s konferensrum Filtret

Tid:

2010-12-01, kl 17.15

Närvarande: Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Erik Eloff, D-sektionen, Mafo
Stefan Enoksson, Lingsektionen, Ordförande
John Törnblom, D-sektionens webmaster
Åke Bengtsson, C-sektionen webbmaster, vice ordförande
Jonathan Cygnaeus, Y-sektionen vice ordförande
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: Jonathan Cygnaeus, Y-sektionen

§4 Föregående protokoll
Lämnades till handlingarna.

§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd.

§6 Information från systemadministratörerna
Just nu ligger installation av Linux på arbetsstationerna på is. Detta på grund av begränsningar i det
tidigare tänkta installationssystemet. Istället skjuts installationen upp ett tag, till fördel för att bättre
konfigurationssystem och en nyare version av Ubuntu. Den nya filservern är nästan färdig och
förväntas kunna tas i drift inom den snaraste framtiden. Tidigare (hårdvaru)problem är lösta och
även backup av den nya servern är löst.
Det gamla skrivarsystemet är nu helt utfasat och sektionerna ska med tiden migreras över till det

nya. Med det nya skrivarsystemet kommer användare kunna skriva ut med sina egna konton, utan
att använda ett sektionskonto. Detta görs genom att en användare väljer att debitera CYD-poolen för
en utskrift, istället för sitt eget payex-konto. Detta kräver dock att kontot har client-billing aktiverat.
I dagsläget finns inget enkelt system för att göra detta, utan kräver manuell hantering. Sektionerna
måste således skicka en listor med användare som ska få skriva ut (och hur länge). Förhoppningarna
är att detta ska bli enklare i framtiden, men bättre lösning finns inte att tillgå idag. Guider för
användning av client-billing finns på Ricohs hemsida och mer information kommer att mailas ut till
sektionerna.

§7 Sektionerna talar ut
John undrar hurvida CYD-poolen kan ta reda på vilka som är kårmedlemmar. Denna typ av
information har vi dock inte tillgång till.
Flertalet sektioner önskar möjligheten att kunna kontrollera hurvida en student läser ett visst
program eller inte (baserat på LiU-id). Detta för att begränsa vilka som kan registrera sig på
sektionernas hemsidor. I dagsläget finns ett skript för detta, som bara Y-sektionen använder. Tanken
är att detta skript skall göras tillgängligt för alla sektioner som behöver det.

§8 Uppföljning av allrummet
Efter bestämmelser från förra mötet så har dricka- och kaffeautomerna plockats bort. Två
leverantörer har tittat på utrymmet i allrummet och lämnat förslag på möblering (Kristina hade
dessa förslag med sig till mötet). Ett förslag från Kinnarps valdes och kommer att bearbetas
ytterligare. Ett nytt möte för slutgiltigt beslut kommer hållas i Januari, då alla haft mer tid att tänka
över möblering och utseende ytterligare. Bättre möjligheter till klädupphängning samt ljussättning
var något som direkt kommenterades.
Tanken är att ommöblering och målning ska göras i samband med tentaperioden i Mars. I samband
med detta kommer även bilder behövas, som kan tryckas upp till canvas att ha på väggarna.
Sektionerna kommer själva att få bistå med bilder (alla sektioner får lite plats var), genom att t.ex.
ha en fototävling och välja de bästa bilderna. Dock måste bilderna ha valts innan slutet av februari
om de ska vara klara i samband med ommöblering och målning.
Det är oklart hurvida fler mikrovågsugnar kan placeras i CYD-poolen. Men troligen är ventilationen
för dålig, vilket gör att detta inte är möjligt.

§9 Övriga frågor
Backup av sektioners filer togs upp. De flesta sektioner har en eller fler datorer i sina sektionsrum –
en del med viktig information (bokföringar, testamenten, etc). Önskan finns att kunna ta backup av
dessa filer till en central plats, samt att kunna komma åt dessa filer från godtycklig ställe. Detta är
något som CYD-poolen kan hjälpa med eftersom nästan alla utskott i sektionerna har ett eget konto
i CYD-poolen (med redundans och extern backup), som går att nå via SSH. Till exempel
expandrive (Windows) eller sshfs (Linux, m.fl.) kan användas för att montera och komma åt filerna.
Detta är något som är fullt möjligt att göra redan idag, genom att använda ssh.cyd.liu.se. Guider och
assistans kommer att produceras för att hjälpa sektionerna med detta.

§10 Nästa sammanträde
Nästa möte blir 19:e januari i Filtret.

§11 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

