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Handlingar till Styrelsemöte S1/20
Äskning av pengar för inköp av hemsida på annan server
Vår hemsida eee.esek.se har länge varit utdaterad, men ingen har än tagit hand om den. Det har
nu kulminerat i att hemsidan inte längre fungerar på eduroam, och har vid skrivande punkt inte
heller har gjort det i ungefär två veckor. Jag anser därför att vi måste handla snabbt.
Squarespace är en hemsida som tillåter en att med deras enkla(re) verktyg bygga och upprätthålla
en hemsida. Jag har för några veckor sedan testat detta och att använda båda hemsidorna är
möjligt samtidigt. Där den säkra och snygga hemsidan som Squarespace förser oss med agerar som
framsida, men att tillgången till gamla sidan är kvar.
Jag yrkar
att köpa Squarespace personal i 3 månader á 16USD per månad. Vilket uppkommer till ca.
457SEK.
att budget sätts till 470 kr,
att kostnaden belastar dispositionsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till S2/20 med undertecknad som ansvarig.

I styrelsens tjänst
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Kontaktor
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Inköp av en ny Raspberry Pi
Som det ser ut just nu så står vår hemsida på sina sista ben. I och med att vår server är så
utdaterad så kommer vår hemsida lägga ner i mars om vi inte uppdaterar mjukvaran. Vilket just
nu är omöjligt om vi inte köper in en ny server, och tyvärr kommer vi inte hinna göra detta fram
till mars. Därför vill vi köpa in en ny Raspberry Pi som en temporär lösning som ska vara en
proxy till vår server, därför vill vi att det ska vara en Raspberry Pi av modell 4 då denna har
mer processorkraft. Detta kommer även förhoppningsvis göra så att vi kan komma åt vår hemsida
trots att servern är utdaterad. Vi kommer även kunna använda Raspberry Pi i framtiden till andra
projekt, i och med att vi just nu har en brist på Pi:s. Till denna Pi kommer vi även behöva
utrustning för att kunna få allting att fungera, som en usb-c till nätverkskort, 32gb sd kort och en
power supply.
Jag yrkar
att att köpa in en Raspberry Pi av modell 4, en OKdo Raspberry Pi Power Supply (länk), Deltaco
Gigabit-nätverkskort USB-C (länk), och SanDisk Ultra 32 GB / microSDHC / Class 10 /
UHS-I / Adapter (länk)
att Att budgeten sätts till 1200 kr,
att kostnaden belastar dispositionsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till S2/20 med undertecknad som ansvarig.
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Teknokrat
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