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Anteckningar

Återkoppling
Kursrepsmöte

● Gick bra!

PL-möte, hur gick det?

● Gick utmärkt!
● Python i OOPP diskuterades bl.a.

○ Kråden kollar med Elke hur läget är med python/java.

Inröstad budget o vplan!

● Godkänd!

ValleB mässa

● Deltog.
● Inte så stort deltagande i vårt rum tyvärr.
● Typ 15 personer som inte var kommittéaktiva typ.
● Förståeligt att flesta ettan söker sig till ovkit dock vilket påverkar föreningarna.

Kursnämnder lägescheck

● MPSOF och MPIDE har inte haft för LP4 ännu.
● Tant har diskuterat det med Ingemar, utbildningssekreteraren på Lindholmen kring

detta.
● På masternivå skickar föreläsarna ut om kursnämnder. Det hanteras inte centralt som

på kandidaten.
● Sanna SVL MPIDE, MPSOF.
● Regina MPA MPSOF.
● Tommy MPA MPIDE.

Gruproggen - status

● Har påståtts vara körig. Har kontaktat Broberg.
● SAMO gick genom oss för kontakten.
● Ingen uppföljning ännu.



● Senast uppföljning vid kursnämnden.
___________________________________________________________________________

Agenda
UU möte - info

● Finns anteckningar i snIT-driven.
● Man får plussa kurser nu. Finns dock något problem med detta just precis nu som gör

det svårt. Ska dock funka snart.
● Till nästa UU, “Varför har olika program olika generella kompetenser?” Kan skapa

problem om man blandar olika. Går långsamt som det är nu.

Ta ställning till PA

● Snart ska man välja in ny PA (nyår).
● Broberg har nominerat sig själv igen.
● Tant var på möte kring detta och känner till hur perioderna funkar.
● Fakta: Broberg har varit iväg längre perioder som följd av utbrändhet. Detta skulle bli

hans 2:a period.
● snIT: När han väl är på plats rullar det på bra.
● Ovanligt att man blir invald en tredje period. (3 år per period)
● 4:e oftast bara om det inte finns någon annan.
● Jörgen satt 9 år på elektro, men kände då att det var rätt att få in nytt blod.
● Vi har fått intrycket att Staffan inte är intresserad av att sitta en period.
● Mums: från tidigare erfarenheter med mottagningen har Broberg varit enkel att arbeta

med.
● Vi har haft få programråd. Ska vara 4 ggr per år, men vi hade bara ett i år. De är

viktiga för programmet så vi vill ha fler.
● Värt att minnas är att PA bara är 35% av en tjänst på Chalmers, men att alla PAs i

princip gör mer än det.
● snIT hade velat se snabbare ändringar gällande TDA518 som skulle avvecklas men

som inte gjorts av någon anledning. Detta har alltså tyvärr inte skett denna perioden.

armIT pluggfrukost, idéer

● armIT gav oss 5000 kr emot att vi har pluggfrukost under tentapluggsveckan.
○ Centiro ska göra något, vi ska arra pluggfrukost.
○ snIT ska lösa PR.
○ Tanken är att vi kan köpa in baguetter från ChsRab.
○ Centiro-loggan ska bara visas upp. Inga människor där.
○ Tårta? O.O gott…
○ Kolla med Mums om man vill ha lunchbaguetter från ChsRab.



Photoshoot

● Kort session.
● Tar bilder med merch och kritan!
● Kolla med FlashIT, Pang kan också erbjuda sig.
● Borde uppdatera bilden på FB.
● Tänker ta bilder vid lunchmötet på nästa tisdag.
● Spåna på platser.

___________________________________________________________________

Frågor
Frågor till mig?

Tankar till nästa möte?

Övriga frågor/feedback?


