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§1 Mötets öppnande

Yuna (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:13.

§2 Närvarande

Yuna (Ordförande)
Netto (Vice Ordförande)
Nekki (Sekreterare)
Allan (Kassör)

§3 Val av mötets ordförande

Yuna väljs som mötets ordförande.

§4 Val av mötets sekreterare

Nekki väljs som mötets sekreterare.

§5 Information

5.1 Möte med vuO

Vi hade ett möte med vuO. Fick info och kontaktuppgifter, samt uppmanades
g̊a med i en facebookgrupp för studienämnder.

§6 Arrangemang

6.1 MRCIT:s arr

Har skickat mail om att vi snIT inte kan fixa saker inför mötet, inte f̊att svar.
Planen är att närvara (de som kan).

§7 Interna Fr̊agor

7.1 Bestämma datum för klassrepsmötent

Vi skapar en doodle för LV3 och skickar ut till klassrepresentanterna, och väljer
sedan ett datum i den veckan utifr̊an svaren. Nekki ansvarar för att skapa en
doodle, och posta i #klassrepresentanter, samt att f̊a fram matseldeln för Linsen
(ev. fr̊aga Tandlös).
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7.2 Kontinuitet (igen)

Vi bör läsa kontinuitet gällande klassrepresentants-möten inför första mötet.

7.3 Quiz

Förslag om att anordna quiz-arr (för PR), skulle främja snIT:s synlighet.

7.4 Ekonomi

Allan ska f̊a ett konto p̊a m̊andag, avvaktar till dess. Allan lägger ut för fakturan
p̊a trycket.

7.5 Foto med FlashIT

Vi m̊aste boka ett foto med FlashIT snarast möjligt s̊a att vi kan uppdatera
bilderna p̊a v̊ara offentliga sidor.

§8 Övriga fr̊agor i m̊an av tid

8.1 Uppföljning

• Logga

• Nollan-lunchen

• Pluggkvällar under mottagningen

• Phadderkampsfinalen

8.2 Namnbyte p̊a facebook

Vi ska undersöka om vi kan byta namn p̊a v̊ar facebooksida till ”Studienämnden
IT”. Se om vi kan ha ”snIT” som alias. Netto undersöker.

§9 Val av datum för nästa möte

Nästa möte äger rum torsdag 2017-09-07 12:00.

§10 Mötets avslutande

Yuna avslutar mötet 13:02.
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