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§1 Mötets öppnande

Sabrina Samuelsson (Vice ordförande) öppnar mötet klockan 12:05.

§2 Närvarande

Sabrina Samuelsson (Vice ordförande)
Fredrik Bengtsson (Sekreterare)
Louise Johannesson (Ledamot)
Jenny Orell (PR-ansvarig)

§3 Val av mötets ordförande

Sabrina Samuelsson väljs som mötets ordförande.

§4 Val av mötets sekreterare

Fredrik Bengtsson väljs som mötets sekreterare.

§5 Val av mötets justerare tillika rösträknare

Jenny Orell väljs som mötets justerare tillika rösträknare.
Louise Johannesson väljs som mötets justerare tillika rösträknare.

§6 Adjungeringar

Föreligger ej.

§7 Uppföljning

• UU5.
• Möte med programledningen.
• Oklarheter kring kurshemsida och föregående kursomgångs kursnämnd för kurs

TDA517, Kommunikation engelska och ingenjörskompetens.
◦ Kurshemsida finns och kursansvarig har tagit del av material från kursnämn-

den för föregående kursomgång.
• PP.
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• Möte med kursansvarig i kurs TDA216, Design och konstruktion av grafiska gräns-
snitt.

◦ Granskning av, och lösningsförslag till, tentamen kommer att finnas denna
kursomgång enligt Chalmers föreskrifter.

• Påminnelser om tentadatum med mera.
• Oklarheter kring tentamen i kurs TDA452, Funktionell programmering.

◦ Det finns nu betygsgränser och lösningsförslag. Det saknades betygsgränser
på tentamenstesen men inga studenters betyg skall ha påverkats negativt.

§8 Meddelanden

Föreligger ej.

§9 Diskussionspunkter

• Uppdatering av wikit.chalmers.it och nya chalmers.it.
• Planering av möte med kursansvarig för kursansvarig i kurs LSP310, kommunika-

tion och ingenjörskompetens, angående snITs föreläsning.
• Planering av möte och workshop med fackspråk angående införande av latex som

moment i kurs LSP310, kommunikation och ingenjörskompetens.
• Klassrepresentantsmöte.
• PP.
• Möte med P.R.I.T. om pluggfrukost.
• Teambuilding.
• Nästa möte.

◦ 2017-01-31, HASen.

§10 Mötets avslutande

Sabrina Samuelsson avslutar mötet 12:50.
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