
Dagordning
snIT 21/22 - Veckomöte 1

24/5 - 2021
1. Återkoppling

○Vi har nu g-suite access!
■ Dokumentplats
■ Gemensamt schema?

○Teambuilding 28e!
■ Fotografering
■ Överlämning

○Spikade datum
■ Pluggfrukost 1 - 26e Augusti, 07:30 - 11:00
■ Pluggfrukost 2 - 8e September, 07:30 - 11:00
■ IT-rundvandring - 22a Augusti, 13:00 - 17:00

○Nollmodul spikad
○Discord server gjord

■ GDPR
2. Agenda

○Photoshoot
■ Platser
■ Profilering av pateter?

○Profilering
■ Företag?
■ Färg?
■ Klädesplagg?
■ Vad trycks?

○Teambuilding
■ Vem löser vad?

○Track kurser sprida internt
○Mail om hackathon

3. Frågor
○Frågor till mig?
○Tankar till nästa möte?
○Övriga frågor/feedback?



Anteckningar

Återkoppling
Vi har nu g-suite access!

● Disco hade problem

Teambuilding 28e!

Fotografering

● Photoshoot med FlashIT (möte hubben)

Överlämning

● Blir lite tid den 28:e.

Spikade datum

● Pluggfrukost 1 - 26e Augusti, 07:30 - 11:00
● Pluggfrukost 2 - 8e September, 07:30 - 11:00
● IT-rundvandring - 22a Augusti, 13:00 - 17:00
● Allt fixat med NollKIT

Nollmodul spikad

● Fixat med NollKIT

Discord server gjord

GDPR

● Röst på discord, slack för skriftligt. Pratat med Portals.

____________________________________________________
Agenda
Photoshoot

● Platser
○ JA:s innegård
○ Kårhuset övervåning

Profilering av pateter?

● Vi skippar låna profilering från pateter.
● Ta på er average kläder.



Profilering
Företag?

● Eklanda screen
● Teknologtryck

Färg?

● Svart eller grå?
● Mörkblå ska vi titta på!

Klädesplagg?

● Hoodies!
● 200 extra kronor i budget i år
● Mössa?

Vad trycks?

● Året och logga

Ansvar för profilering

● Kråden och Mums.

Teambuilding
Vem löser vad?

● Grill finns
● Tändvätska (Tango kollar)
● Kol (Tango kollar)
● P.R.I.T. har grillbestick. Tango kollar på det imorgon.
● Kråden tar med tallrikar och bestick
● Ta med eget grillmaterial från Willys. Vi handlar efter photoshooten.

Extra
Trackskurserna

● Paint och Walder indikerar att snIT kanske ska PR:a trackkurserna.
● Trackkurserna syns inte så mycket.
● Har inte PR:ats innan.
● Vi gör en FAQ till denna deadlinen och gör en större grej av det nästa läsperiod.

Introduktion för folk vad tracks är.

Mail om hackathon



● GU och Chalmers.
● Förra snIT fick också mailet och det togs inte upp ordentligt.
● ArmIT bör ta det.
● Forwardar till ArmIT.

____________________________________________________
Frågor

● Brukar vara kickoff med info till alla SN.
● Workshop med DNS tidigare. Får se om vi har det i år.


