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● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Jacob Thorselius Pedersen
Viktor Fredholm

Mötet öppnas 18:12

Hur mår vi?
● Medelstress: 5

● Medelmotivation: 5

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Sektionsmötesworkshop
● Propositioner och motionssvar till samtliga motioner

Den kommande veckan:
● Sektionsmöte
● SU
● KU
● NU
● PL-möte

Diskussioner:
● “Ska vi presentera dokument på engelska”
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- Bakgrund:
- Alla på sektionsmötet kan inte svenska. Borde vi presentera propositioner

och dyl. på engelska?
- Diskussion:

- De är skrivna på svenska
- Enklare att presentera på svenska och det är inte så många som inte

pratar svenska
- Dock så borde det inte spela någon roll hur många de är. De har

rätt att få veta vad som presenteras
- Beslut: Vi presenterar på svenska och sammanfattar på engelska

● “Jubileumsmiddag vs Gasque”
- Bakgrund:

- Den stundande jubileumsmiddagen krockar med en sexIT Gasque. Vi har
över mejl fått frågan hur vi ser på det, då det kan bli tråkigt för båda parter
att slå ut varandra.

- Hur ser vi på det?
- Beslut: Om inte sexIT eller Jubileumsmiddagsgruppen ber oss att vi lägger

oss i så låter vi dem sköta det

● “UOR representant”
- Bakgrund:

- UtbildningsOmrådesRepresentant är på besök med lite nyheter från
Högskolan

- Diskussion:
- Kandidat och Master thesis

- Utvärderas inte
- Många upplever att det inte fungerar bra på många olika sätt

- Tidsrapport
- Handledare
- Konstig tidsfördelning över läsperioderna på IT-kandidat
- Bristfällig information

- Skriva kod på papper
- I princip inget annat universitet gör så

- Diskret matematik ska läsas tillsammans med Data
- Blir ca 300 studenter
- Oklart hur det kommer bli med TAs och salar

- Beslut:

Övrigt:
● “Jubileumsmiddaggruppengar”
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○ De frågade om de kunde gå mer back för att ta mindre betalt
○ Beslut: Vi godkänner att jubileumsmiddagsgruppen får gå back 60 tusen

kronor extra

● “Integritetspropositionen”
○ Har fått kritik att den är lite oklar
○ Skulle kunna ändra att all info till sektionsmedlemmar ska ut på chalmers.it men

då får man inte in aspning som oftast sker i slackkanaler
○ Skulle kunna dra tillbaka den och ta upp den nästa möte

■ Då kan vi fila extra på den och mötet är redan långt
○ Inkludering

■ Alla ska känna sig inkluderade och om någon inte gör det byter vi mot
policyn och får försöka få alla att känna sig hemma

○ Beslut: Vi drar tillbaka propositionen och försöker ta upp en liknande nästa
sektionsmöte

Mötet avslutas 21:15

_______________________
Förste justerare

Jacob Thorselius Pedersen

_______________________
Andre justerare
Viktor Fredholm
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