
Mötesprotokoll 2020-09-08 
 
Plats 
 
Mestadels Zoom 
 
Mötet öppnas 
12:01 
 
Närvarande 
Arvid ‘EG’ Rydberg, Linnea ‘Tant’ Johansson, Karl ‘NaN’ Wikström, Jacob ‘Pi’ Pedersen, Lovisa 
‘Lumo’ Landgren, Johan ‘Walder’ Wennerbeck, William ‘Gurgy’ Levén 
 
Val av mötesordförande 
Arvid Rydberg 
 
Val av sekreterare 
Lovisa Landgren 
 
Vad har vi gjort som snIT sedan förra mötet 
Inga arr sedan sist 
 
Information 

● En föreläsare har orimliga regler om att komma i tid - se #styrit-snit  
○ Kolla med StyrIT om det är löst, annars får vi maila asap 
○ Han släpper inte in folk i zoom om man är sen eller har disconnectat 
○ Extra problem för studenter i utlandet som har dålig anslutning, men ganska 

dåligt mot alla. 
○ Tant kollar med StyrIT om det redan är hanterat 

● Folk tappar access till Hubben - är detta vårt problem? 
○ Egentligen inte, StyrIT vet om det så vi låter dem hantera det. 

 
Arrangemang 

● Pluggkväll 2 
○ Är vi bekväma med antalet arrangörer? 
○ Pi, Tant (lite sen), Lumo kanske (återkommer strax efter mötet) 
○ Walder handlar 

 
Interna Frågor 

● Kallelse till kursnämnder 
○ Samtliga hålls över zoom i senare halvan av oktober 
○ Preliminär uppdelning: 



○ Gurgy: TDA518 Kommunikation engelska och ingenjörsk. fre 9 okt 13:00 - 14:00 
○ Tant: DAT257 Agile software project management fre 16 okt 13:00 – 14:00 
○ NaN: MVE051 Matematisk statistik och diskret mat. fre 16 okt 14:00 – 15:00 
○ Lumo: LSP310 Kommunikation och ingenjörsk. fre 23 okt 13:00 – 14:00 
○ EG: DAT216 Design och konstruktion av grafiska g. fre 23 okt 14:00 -15:00 

● Vi borde ha en lista med samtliga kurser som vi borde kallas till kursnämndsmöte för. 
Gurgy ska försöka sammanställa detta. 

 
● Uppföljning från förra veckan 

○ Har styrIT tagit ställning till att vi överstigit profileringsbudget? 
■ Pi fortsätter jobba på det 

○ Progress rörande snIT-konto på canvas? 
■ NaN fortsätter Jobba på det 

○ Har mötesprotokoll laddats upp? 
■ De två senaste har laddats upp. Dock har de ej justerats ordentligt, 

endast “lästs igenom”. Är detta bra nog?  
● Det är bra nog, det bestäms att vi inte behöver en strikt justerare. 

Dock bör vi följa upp vid varje möte så att det senaste mötet blir 
uppladdat. 

● IR imorgon. Nåt vi vill ta upp? 
○ Påpeka att studenter vill ha kvar grupprummen på v6 i EDIT. Vi har redan brist 

på grupprum. 
 

● Slackkanal för varje kurs? Ska vi se till att de skapas, särskilt för nollan? 
○ Nej, det får de ordna själva 

● Problem i Algoritmer-kursen, ska vi hantera eller ska vi skriva till DNS? 
○ Vi frågar DNS om de håller på att hantera ärendet. 

● Vi har möte med PL den 18e September 
● EG mailar PL om möte 

Datum för nästa möte 
Samma tid, samma plats 
 
Mötet avslutas 
13:09 


