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§1 Mötets öppnande

Yuna (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:10.

§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 Interna Fr̊agor

5.1 Yuna ska p̊a ordförandemöte

Har vi n̊agot särskilt att ta upp som vi vill säga till sektionen? Vi avvaktar med
det.

5.2 Verksamhetsplan

Ska vara färdigställd om tv̊a veckor. Vi vill bli klara tidigare än s̊a. Vi har
kollat p̊a 16’17:s verksamhetsplan för att f̊a vägledning, samt p̊a de m̊al vi satte
upp i början av terminen, och Yuna har börjat skriva p̊a v̊ar egen. Vi diskuterar
n̊agra punkter som vi överväger att inkludera i verksamhetsplanen.

5.3 Uppföljning klassrepsmöte

Vi har haft det första klassrepsmötet, det gick bra. Fick in en del kritik gällande
SE-kursen.

5.4 SE-kursen

Vi har f̊att mycket kommentarer fr̊an olika elever som läser kursen, övervägande
negativa, men även positiva. Vi planerar att kontakta lärarna för att framföra
kritiken och göra tydligt att vissa saker bör ändras.
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5.5 Boka rum

Vi vill börja med ett rullande schema för att boka rum för veckomötena, s̊a att
olika personer ansvarar vid olika tillfällen.

§6 Övriga fr̊agor i m̊an av tid

6.1 Banner med snIT-loggan

Vi funderar p̊a om vi vill ha en liten plansch eller flagga av n̊agot slag som vi
kan sätta upp när vi arrar s̊a att de som närvarar ser v̊ar logga. Netto och Nekki
ansvarar för att kolla upp vad det kan kosta att köpa in, alternativt hur man
kan tillverka en.

§7 Val av datum för nästa möte

Nästa möte äger rum torsdag 2017-09-21 12:00 i M1203A.

§8 Mötets avslutande

Yuna avslutar mötet 12:51.
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