
Mötesprotokoll 2020-09-01 
 
Plats 
 
Zoom 
 
Mötet öppnas 
 
12:10 
 
Närvarande 
Arvid ‘EG’ Rydberg, Linnea ‘Tant’ Johansson, Karl ‘NaN’ Wikström, Jacob ‘Pi’ Pedersen, Lovisa 
‘Lumo’ Landgren, Johan ‘Walder’ Wennerbeck 
 
Val av mötesordförande 
Arvid Rydberg 
 
Val av sekreterare 
Lovisa Landgren 
 
Runda bordet - hur mår ni? 
 
Vad har vi gjort som snIT sedan förra mötet 

● Pluggkväll - veri najs, många kom dit och det verkade uppskattat 
 
Information 

● UU 
○ Nollan ska få vara på campus så mycket som möjligt under omständigheterna 
○ Tentor blir förmodligen på distans 
○ Chalmers har startat fristående kurser 
○ Många lärare är stressade pga oklar situation 
○ Projekt på lindholmen med scannade tentor, blir dock ej så på johb 
○ Nya kårkort 
○ Kickoff med studienämnder och samos 20/9 
○ Somliga lärare har varit lata - kastat sina slides på elever och sen stuckit. Illa. 
○ Issue med elever som ej får spelas in utan samtycke på föreläsningar som spelas 

in 
○ Basen har höjd lokalkapacitet nu pga plexiglas, ändrad inredning 
○ Folksamlingsgräns kanske ska höjas från 50 till 500, men chalmers har ej sagt 

något särskilt om detta 
● ChSUP 

○ Chalmers Studentkårs Utblidnings-Påverkare 



 
Arrangemang 

● Pluggkväll 2 
○ Tisdag nästa vecka 
○ Vill vi ändra något från förra pluggkvällen? Vad gick bra/dåligt? 

■ Fördelning i olika rum, om det är < 30 pers så kan vi bara se till att de 
delar upp sig bättre i grupprum, studierum och storhubb. > 30 så sätter vi 
hälften i E-studion. 

○ Maten funkade bra 
○ Rundvandring var bra, vi borde även släppa en separat videoversion. 

● Rundvandringsvideo: NaN kan klippa och fixa, även EG, Tant samt Lumo kan vara med 
och ordna videon 

 
Interna Frågor 

● Vi har överstigit policyn för profileringskostnader med 900 kr 
○ Betala själva eller diskutera med styrIT? 
○ Diskutera saken med Niklas Broberg? 
○ Vi måste inte ha StyrITs godkännande, men kan vara najs att säga det till dem 

ändå 
○ Pi pratar med StyrIT om detta, vi kanske inte tar upp det med PL. 

● Budget 
○ Vi har 60k, vad vill vi lägga pengar på? 
○ Längre planeringsmöte om detta efter mottagningen 
○ EG löser en doodle 

● snIT-konto på Canvas 
○ Vem fixar med detta? 
○ snIT-konto bör gå att lösa, men kanske lättare för dem att ordna access till våra 

individuella konton. 
○ Arne Linde kan nog lösa detta. 
○ NaN kontaktar. arne@chalmers.se 

● Ladda upp mötesprotokoll till chalmers.it, se stadgan. 
○ Protokoll ska justeras 
○ NaN justerar dagens protokoll 
○ Lumo laddar upp till chalmers.it sedan 

● Dags att värva klassrepresentanter 
○ nemo och Frodo vill vara klassreps för ID år 1 

● Större teambuilding 
○ Kårens “Bli ett bättre team”? 
○ Budgetmöte och större teambuildingmöte/ serious talk blir två separata möten 

 
● Discord eller Google Meets, eller kanske fysiskt möte nästa vecka? Plats diskuteras på 

slack. 
Övriga frågor i mån av tid 



- Teambuilding (stående punkt) 
- Mail (stående punkt) 
- Se över trellon (stående punkt) 

 
Val av datum för nästa möte 
Tisdag D/M kl. 12:00.  
 
Mötet avslutas 
 
13:03 

https://trello.com/b/2eP24Agt/snit-19-20

