
Mötesprotokoll 2020-09-15 
 
Plats 
 
EG-5211 + google meets 
 
Mötet öppnas 
 
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 
Karl Wikström 
 
Extrainsatt 
 

● Sylle informerar om git-work shop 
○ DNS, digIT Dhack 
○ Alt 1: 

■ Grundläggande i LP2 
■ Mer ingående i LP3 

○ Alt 2: 
■ Eller bara i LP2 

○ Spela in git workshoppen? 
○ Vi bidrar med mat, (om fysiskt) annars bidrar vi med PR 
○ Vi gillar Alt 1 

 
Vad har vi gjort som snIT sedan förra mötet 
 

● Pluggkväll 2 
○ Trevlig men inte lika mycket folk 
○ Väldigt många tjejer (ratio) 
○  

● Kursnämnd - Gurgy 
○ Folk var nöjda 
○ Mafalda är bae 
○ Problem - coronaspecifikt 
○ Verkar vara 2 kurser som konfliktar där denna är den “bra” 



● Val av klassrepresentanter 
○ Två st i 1an 
○ Eldis (har programmeringskunkaper sedan innan) 
○ Forat (inte) 
○ DS radioscience 

■ Gurgy ska @channel på mail 
■ Nooz 

○ Vi borde inte bara ta från välkända ITare på mastrar 
○ Vi kan ha fler än två så länge inte fler än två dyker upp at any given time 
○ Sylle + Ludd (MPSOF 1) 
○ Gurgy löser MPSOF2 
○ PR snit i mail om klassreps 
○ Walder kan ha hittat en klassreps för DS2 
○ Mail görs av Gurgy 

 
Information 

● Klagomål på gruppindelningar för ettorna 
○ Iom att man inte får byta utanför sin större schemablocksgrupp så är det svårt att 

hitta ny grupp 
○ Är ett gruppbyte faktiskt ett allvarligt coronaproblem? - Vi tycker inte det 
○ Ta upp med Niklas - EG fixar 
○ Kåren har inte kvar biljettgrupperna längre 

 
Arrangemang 

● NaN, EG, tant och Walder ska på äventyr på söndag 
● Vi borde boka in klassrepsmöten 
● Möte med PL borde bokas in 
● Eg gör all the doodles, tant hjälper till 
● Doodles inom snIT borde öppnas och stängas samma möte för att inte de ska dra ut 

Interna Frågor 
● Något vi vill ta upp på programråd? 

○ Tråd på slack 
○ Saknar kandidat och mpsof reps 

● UU2 
○ Tant kan gå då EG ska på annat kul 

● EG går på engelska nämn 
● Trello: https://trello.com/invite/b/PbiaZGw3/af8e0b3b6746787cbe62e5589cdba132/snit 

○ Gå med dådå! 
● Uppföljning från förra veckan 

○ Har styrIT tagit ställning till att vi överstigit profileringsbudget? 
■ De är inte positiva till idén 
■ Vi mailar PL och frågar 
■ NaN mailar PL och styrIT 

https://trello.com/invite/b/PbiaZGw3/af8e0b3b6746787cbe62e5589cdba132/snit


○ Progress rörande snIT-konto på canvas? 
■ Lite 

○ Har mötesprotokoll laddats upp? 
■ Ja (bra jobbat Lumo!) 

● IR - sades något intressant? 
○ Ekonomi i balans 
○ Instututionen ska ändras 
○ Sura på att Algoritmer inte har föreläsningar 
○ Gr på våning 6 ingen bryr sig om oss :sad: 

● Mail? 
○ Klassresps 
○ styrIT 

● UOM 
○ Ny utredning (nr 4) på lindholmen! 

■  
Datum för nästa möte 
Samma tid nästa vecka 
 
Mötet avslutas 13:00 


