
Mötesprotokoll 2021-04-20

Plats
Zoom

Mötet öppnas

Närvarande
Arvid Rydberg, Johan Wennerbeck, Karl Wikström, Jacob Pedersen, Linnea Johansson, Lovisa
Landgren

Val av mötesordförande
Arvid Rydberg

Val av sekreterare

Runda bordet
Antecknas Ej

Vad har hänt sedan sist

● Kursnämnder
○ Intro to DSAI
○ Har inte varit än

● Aspning
○ Jonaz ska tänka på det
○ Vargen ska också tänka på det
○ LP ska sitta i valleB
○ Walder var revisor för kår, UOR, snIT och valleB samtidigt så LP har ingen ursäkt
○ Yeti ska inte
○ Spurt säger “låt mig vara” vilket Pi tolkar som taggad
○ Pi är inte motiverad att dra i nåt
○ Förslag på aspning: Glass och promenad eller discgolf

■ Skrotas
○ Middag nästa vecka på distans som asptillfälle

Information

Arrangemang

● PP



○ Inspelning av livet
■ Tillsammans
■ I samband med en teambuilding i form av glassätande
■ Delsjön!
■ Levi är med!

○ Tacktal från vinnaren?
■ EG kollar med toastarna

○ När?
■ Kollar med toastar

Interna Frågor

● Aspning
○ Digital middag

■ 28/4 kl. 17:30-20:00
● Kursnämnder

○ Infovis
■ Gurgy-nämnd

○ TDA357 databas 21/5 13-14
■ Pi

○ DAT420 21/5 14-15
■ tant

○ TMV028 21/5 14-15
■ EG

○ Några fler Gurgy-nämnder
○ DAT340 29/4 at 10-11

■ EG
● Omförordning

○ Har snIT något emot någon eller båda kandidater?
■ Thommy MPIDE
■ Marina MPDSC

○ Niklas måste inte avgå som programansvarig
● Inför ordförandemöte

○ Diskussion om arrangemang till hösten - vad önskar vi för stöd?
■ Kan vi ha pluggfrukost?

● Hjälpa phaddergrupper att ha pluggfrukostar? Samarbete med
nollkIT

Uppföljning

Övriga frågor



Val av datum för nästa möte

Mötet avslutas



Snabb riskbedömning:
Risk hur många som inte kommer för att undvika corona? Låg, vi har andra inklusiva arr som
folk inte kommit på.
Uppmanar att folk träffas fysiskt.
Lätt att sköta snyggt, kan anpassa efter hur många som är intresserade (formulär)


