
Mötesprotokoll 2020-09-24 
 
Plats 
 
EG-5211 + google meets 
 
Mötet öppnas 
12:08 
 
Närvarande 
Linnea ‘Tant’ Johansson, Karl ‘NaN’ Wikström, Jacob ‘Pi’ Pedersen, Lovisa ‘Lumo’ Landgren, 
Johan ‘Walder’ Wennerbeck, William ‘Gurgy’ Levén 
 
Val av mötesordförande 
Tant tills vidare 
 
Val av sekreterare 
Lumo <3  
 
Vad har vi gjort som snIT sedan förra mötet 
 

● Klassrepsmöte 
○ Inga särskilda problem för 3or och 2or. Lite dåligt ljud i vissa föreläsningar. 
○ Jobbigare för ettor - svårt med programvaror, grupper, distans överlag när allt är 

nytt. Vissa föreläsare svarar dåligt på frågor. 
○ Bra med slackkanaler för studier, men upplägget kan diskuteras. (Stora kanaler 

verkar bäst enl oss, mindre grupper kanske skapas naturligt) 
○ Fler pluggkvällar/frukostar. 

● Kursnämnd 
○ Agile development processes 

■ Gick bra överlag 
○ Human-centred design 

■ Höga betyg överlag 
■ Problem: Stort projekt i kursen, endast godkänd eller icke-godkänd 
■ Individuell bedömning: Saknas i projektet (som är 80% av kursen!) 
■ Olika läromål och betygkrav för Chalmers och GU  
■ Syllabus finns i 4 varianter som inte matchar (GU/Chalmers/sv/en) 
■ Finns nu en vision för att förändra kursen som verkar bra 
■ Budget-problem: Gästföreläsare är uppskattade i kursen, men nu skärs 

det ner på budgeten för dem 
■ Examinator: Yemao Man 

● Vi saknar kallelser till kursnämnd för MPDSC 



○ MPA är Marina Axelsson-Fisk 
○ De har inte jättemånga egna kurser, men vi bör ändå höra med dem 

● Pi har varit på kassörskväll 
 
Information 
 
Arrangemang 

● Pluggfrukost ons nästa vecka (lv4) 
○ NaN, Pi och Walder planerar: 
○ PR Asap! 
○ Anmälan (ca 20 gäster ok) 
○ Planera mat 
○ Främst riktat mot nollan 

 
Interna Frågor 
 

● Verksamhetsplan - är vi nöjda eller vill vi ändra något? 
○ Fler pluggkvällar LP 1 & 2? 

● Uppföljning från förra veckan 
○ Har PL tagit ställning till att vi överstigit profileringsbudget? 

■ Mailet skickades aldrig 
■ Hur värt är detta? 
■ Vi lutar mot att bara lägga ut pengar själva men också skicka motion om 

att öka profileringsbudgeten. Då kan vi kanske få pengarna tillbaka 
sedan. 

○ Progress rörande snIT-konto på canvas? 
■ Vi har svar från VUO, ett sånt konto är inte möjligt just nu men kan lyftas 

vidare. 
○ Har mötesprotokoll laddats upp? 

■ Ja 
● Mail? 
● Klassrepresentanter 

○ Jakob finns + 2 på mail för dsc 
○ DSC: Lumo tar över mailansvar 

■ Svara att ja, vi vill ha dem 
■ Skicka ut doodle med lunchmötesalternativ 
■ Be Elke skicka mail till tvåorna, vi vill ha en mer än Jakob 

○ Årskurs 2 för MPSOF saknas (borde kunna lösa) 
○ Hur gör vi med putte 

■ Putte kan vara klassreps för ID, för Nemo byter master 
○ Idé: Ändra klassrepsmötena så att de är mer programspecifika och kan bjuda in 

(M)PA 
 



Datum för nästa möte 
 
Mötet avslutas 13:05 


