CYD-poolens styrelsemöte 2012-05-08
Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Patrik Ragnarsson, systemadministratör
Pierre Östlund, systemadministratör
Christian Svensson, systemadministratör
Simon Lindén, Infochef D-sektionen
Karin Jerner, Vice Ordförande Y-sektionen

§1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2. Eventuella adjungeringar till mötet
Inga.

§3. Val av sekreterare och justeringsperson
Patrik väljs konstigt nog som sekreterare.
Karin väljs som justeringsperson.

§4. Föregående protokoll
Ingen feedback.

§5. Godkännande av dagordningen
Godkänd.

§7. Renovering av CYD (datordelen)
Christian har mätt i CYD-poolen, det finns gott om plats. Grupprummen kommer utgöras av1,9 m
höga skärmar. 2 datorer i varje grupprum. Bord mot skärmarna. Mindre whiteboards på väggarna.
Två bortre öarna försvinner. Uttagspelare (el, nätverk) måste flyttas. Sektionerna gillar detta förslag
på grupprum.
Det blir även nya skärmar till raderna med datorer i mitten, lika höga som nu.
Alla skärmar blir svarta, det gick inte att få det svartgråa sofftyget.
Ommålning i datordelen kommer även att ske. Färgval:
- vägg mot adminrum vit med röda streck (allt grejs på väggen ska bort)
- vägg mot cafe java röd
- övriga helt vita
Småmissar vid målningen i köket kommer att fixas till i samma veva.
Önskemål om att öppna den andra dörren ut mot C-korridoren. Kristina säger att det kanske går att
ordna.
Förslag på att flytta skrivaren till hörnet med den andra dörren ut mot C-korridoren och ha en
skrivardator där. Finns ett ståbord i ISYtan som inte används.
Önskemål om fler eluttag för laptops. Skarvdosor ska köpas in.

Det är dyrt att göra något åt golvet. Kristina ska kolla om det går att laga där det är trasigt.

§8. Diskussion om köket
CYD-poolen vill ha återvinningsstationer. Placeras där de får plats. Förslag: placeras i underskåpen
i köket.
En person har mailat och vill ha kvar kylskåpet. Ska vi ha ett mindre? Måste man ha kyl?
Antagligen inte, finns inte i Kårallen.
Det stora kylskåpet och frys ska tas bort, ersätts eventuellt med ett mindre skåp.
Kylskåpet städas på beställning.
Vi vill ta bort alla överskåp.
Köket är från år 2000, 12 år gammalt.
Önskemål om att inte sänka mikrovågsugnarna lägre än befintliga ovanför diskhon.
Problem om man ska förlänga mikroraden åt höger, saknas ventilation.

§9. Övrigt
Martin Nilsson på Y har gjort ett förslag på en logotyp till CYD-poolen. Det är en pingvin. Den är
jättefin.
Lampa till sofforna har beställts: CUBIC S2 dimmbar.
Arkivskåpet vid ingången till adminrummet ska tas bort.

§9. Nästa sammanträde
I höst.

§11. Mötet avslutas

