CYD-poolens styrelsemöte
Datum: 2012-11-12
Tid: 17:15
Närvarande:
Kristina Arkad, ISY, Ordförande
Christian Svensson, systemadministratör
Hans-Filip Elo, Systemadministratör, sekreterare
Lukas Tallund, Vice ordförande Y-sektionen
Johan Källström, webmaster Y-sektionen
§1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2. Val av sekreterare och justerare

Sekreterare: Hans-Filip Elo, parker@cyd.liu.se
Justerare: Johan Källström, webmaster@ysektionen.se
§3. Föregående protokoll

Återkoppling renovering CYD-poolen.
Grupprummens tänkta struktur med whiteboard och bord mot väggen (med datorer
på) gillas. Skärmar där man kan koppla in sina datorer i ”grupprummen” efterfrågas.
§4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänd.
§5. Information från systemadministratörerna

Hans-Filip Elo ny systemadmin. Kampanj för att hitta en ny admin för att få totala
styrkan till tre personer pågår.
Nytt utskriftssystem från LiU-IT på plats nu i november varpå CYD-poolen måste
integreras i detta. Kommer ev innebära att man som användare blir blir promptad
vid utskrift. Linux och Mac OS kommer att stödjas via webbgränssnitt.
§6. Övergång till Active Directory och innebörden av detta

Driftas av LiU-IT. Slipper import från kdist och får större flexibilitet.
Till en början kan man ej särskilja användare som ska ha behörighet i CYD-poolen
mot de som ej ska ha det. Användare från andra program kommer alltså att kunna
logga in i CYD-poolen.
§7. Uppföljning av renovering

Se §4.

§8. Övriga frågor

Utskrift för sektionen - vilka faktureras? ISY faktureras men skickar ej sedan vidare
kostnaden till sektionerna.
Snapshot på filsystem - går det att för användaren se vad som funnits tidigare på
sin hemkatalog?
Y-sektionen intresserade av att ha off-site-backup i CYD-poolen. Detta är möjligt att
genomföra och Y-sektionen kan ta kontakt med sysadmin ang detta.
Programvara som önskas: minigw och Notepad++ och att kunna hantera SSHFS.
Intresse för att montera central hemkatalog hos LiU. Detta ska behandlas i o m
övergång till AD.liu.se.
§9. Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte måndag 2012-02-25.
§10. Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat 18:07.

