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Mötets ordförande

Jacob Thorselius Pedersen

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Albert Lund
David Möller

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Sektionsmöte
● SU

Den kommande veckan:
● PL Möte
● FUM
● Snamo-möte

Diskussioner:
● “Vive la révolution - styrIT, sektionen och Lindholmen”

- Bakgrund:
- Några sektionsmedlemmar som pluggar på Lindholmen har startat en

“revolution” för att förbättra sektionens tillvaro på Lindholmen. Det finns
en manifesto med lika delar seriösa och (till synes) oseriösa punkter för
vad som borde hända. Utöver det har vi genom kaffepunkten uppfattat en
del frustration mot både oss och allmänt situationen på Lindholmen.

- Revolutionärerna har inte nått ut till styrIT, och nekar oss inträde i den
privata slack-kanelen för syftet.
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- Vi har tidigare pratat löst om att tillsätta en The Cloud grupp för att
färdigställa och vidareutveckla lokalen.

- Diskussion:
- Vill vi bemöta “revolutionärerna”, och i så fall hur?

- Många av punkterna verkar vara oseriösa men det finns även
många rimliga punkter

- Kan skriva till dem och fråga om de vill vara en del av en
arbetsgrupp

- Skulle ge dem ansvar och göra det enklare för dem att
bidra

- Borde även i så fall gå ut till chalmers.it för att annonsera
arbetsgruppen till andra på sektionen

- Kan fråga hur de vill gå vidare, mer konkret och om de vill att vi
ska göra något

- Vill vi ha en the Cloud arbetsgrupp/kommitté?
- Skulle kunna ha en temporär arbetsgrupp som utvärderar lite hur

det fungerar och om det behövs
- Bör vara tydliga i kommunikationen kring hur arbetsgruppen ska

fungera
- Beslut: Vi skriver till “revolutionärerna” och frågar hur de vill gå vidare och

om de vill vara med i en arbetsgrupp

Mötet avslutas 20:15

_______________________
Förste justerare

Albert Lund

_______________________
Andre justerare

David Möller
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