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§1 Mötets öppnande

Johan Andersson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:02.

§2 Närvarande

Johan Andersson (Ordförande)
Fredrik Bengtsson (Sekreterare)
Louise Johannesson (Ledamot)
Jenny Orell (PR-ansvarig)

§3 Val av mötets ordförande

Johan Andersson väljs som mötets ordförande.

§4 Val av mötets sekreterare

Fredrik Bengtsson väljs som mötets sekreterare.

§5 Val av mötets justerare tillika rösträknare

Jenny Orell väljs som mötets justerare tillika rösträknare.
Louise Johannesson väljs som mötets justerare tillika rösträknare.

§6 Adjungeringar

Föreligger ej.

§7 Uppföljning

• Uppdatering av wikit.chalmers.it och nya chalmers.it.
◦ snITs information har uppdaterats, även om den fortfarande är något begrän-

sad.
• Möte med kursansvarig för kursansvarig i kurs LSP310, kommunikation och ingen-

jörskompetens, angående snITs föreläsning.
◦ snIT kommer att arrangera och till viss del ge en föreläsning i kursen i in-

genjörskompetens, där vi vill synliggöra de olika valmöjligheter studenter på
IT-programmet har och, bemöta eventuella existerande fördomar.
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• Möte med fackspråk angående införande av LATEX som moment i kurs LSP310,
kommunikation och ingenjörskompetens.

◦ LATEX kommer troligtvis att bli ett obligatoriskt moment i kursen i kommuni-
kation. snIT kommer tillsammans med fackspråk att arrangera en föreläsning
på ämnet, samt arbeta med att ta fram material som skall kunna användas
under kursens gång.

• PP.

§8 Meddelanden

Föreligger ej.

§9 Diskussionspunkter

• LATEX-workshop.
• snIT-föreläsning.
• LATEX-föreläsning
• Klassrepresentantsmöte.

◦ snIT håller på att undersöka hur arbetet med klassrepresentanter skall fort-
sätta.

• PP.
• Studentmedarbetare

◦ snIT vill fortsätta samarbeta med de ansvariga för rekrytering av student-
medarbetare, och fortsätta informera fler studenter om att möjligheten finns.

• Möte med P.R.I.T. om pluggfrukost.
• Kursnämnder i kurser: TMV200 Diskret Matematik, TDA551 Objektorienterad

programmering och design, DAT017 Maskinorienterad programmering, MVE051
Matematisk statistik och diskret matematik och TDA567 Testing, debugging och
verification.

• Teambuilding.
• Nästa möte.

◦ 2017-02-07, HASen.

§10 Mötets avslutande

Johan Andersson avslutar mötet 12:47.
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