
Dagordning   2020-10-20   
  

Plats   
  

Mötet   öppnas   
  

Närvarande   
Arvid   Rydberg,   Linnea   Johansson,   Karl   Wikström,,   Johan   Wennerbeck,   William   Levén,   Jacob   
Pedersen   
  

Val   av   mötesordförande   
Arvid   Rydberg   
  

Val   av   sekreterare   
William   Levén   vald   till   mötets   sekreterare   
  

Runda   bordet   
Antecknas   Ej   

  
Vad   har   hänt   sedan   sist   

● Möte   med   PL   
Förslag   om   ny   struktur   för   kursnämnder   som   innebär   ett   stort   möte   per   årskurs   och   
terms   istället   för   massa   små   möten.   
Andra   kul   saker   diskuterades.   

● Kursnämnder   
○ Agile   software   project   

Gick   bra,   studenter,   examinatorer   och   PL   nöjda.   
Dålig   svarsfrekvens.   

○ Matematisk   statistik   och   diskret   matematik   
Examinatorn   har   slutat   och   ny   personen   viste   inte   att   det   var.   
Ny   kursnämnd   bokas   in.   

● Klassrepsmöte   MPDSC   
Bara   deltagare   från   år   1   
Stördes   inte   av   distansstudier   och   trots   att   alla   deltagare   flyttat   till   sverige   för   att   studera   
Bristande   förkunskaper   i   matte   verkar   vara   ett   (återkommande)   problem,   specifikt   för   
Olinjär   Optimering .   
Lågt   hopp   inför   tentorna   

  
Information   

  
Arrangemang   

● Pluggfrukost   onsdag   21/10     



○ Tid:   8-11     
○ Pers:   EG,   NaN,   Walder,   (tant,   Pi,   Gurgy)   
○ Vem   gör   vad?   

■ Handla   &   göra   smet   -   tant   &   Walder   
■ Steka   pannkakor   (1h)   -   Pi   
■ Skicka   mail:   EG   

○ Pannkakor:   yess   
○ När   dyka   upp:   7:30   
○ Antal   anmälda:   28     

■ Alla   kan   hämta   mat,   uppnår   vi   corona-gräns   hänvisas   de   till   platser   i   
andra   lokaler   

  
Interna   Frågor   

● Inställning   till   förslag   om   ändring   av   kursnämndsmöten   
○ Förslaget   innebär   att   samla   upp   alla   kursnämnder   per   termin   och   kurs   

■ 2   h   långt   möte,   första   timmen   dedikeras   till   presentationer,   andra   till   
öppen   diskussion   

■ Om   täckning   saknas   för   en   ex   valbar   kurs   kan   vi   ta   in   extra   
representanter   

■ Huvudregeln   skall   vara   att   samköra   kurser   men   vid   de   tillfällen   då   det   
behövs   kan   en   individuell   kursnämnd   hållas   

■ Obligatoriska   kurser   skall   samköras,   kanske   även   valbara,   vi   får   även   
gärna   föreslå   kurser   som   borde   grupperas   tillsammans   

● Diskuteras   senare   
■ Vad   tycker   vi   om   förslaget   som   helhet:   

● Tiden   kanske   inte   räcker   till   
● Folk   kanske   hinner   glömma   bort   kursen   
● Problemkurser   kan   ta   upp   tiden   så   att   fungerande   kurser   inte   får   

tillräckligt   mycket   fokus   
○ Oavsett   moderering   kan   det   bli   svårmotiverat   under   mötet   

att   prata   om   en   kurs   med   4.8   när   man   har   en   kurs   med   1.2   
bredvid.   

● Schemaläggningen   kan   vara   biased,   finns   det   andra   sätt   att   göra   
det   på   

● Smal   representation   
○ Låter   som   ett   bra   förslag   med   att   ha   både   stående   och     

● Vi   ser   problem   men   är   generellt   sett   positiva   
■ Industriell   ekonomi   gör   redan   detta   och   borde   kontaktas   

● Kan   vara   bra   att   nå   ut   till   andra   också   ifall   de   har   testat   och   har   
mindre   positiva   erfarenheter   

● Frågar   i   CHSUP   slacken.   
○ Från   I:   

■ Bra   diskussion   



■ Blev   kanske   lite   pinsamt   för   vissa   lärare   
■ Blev   väldigt   långt   mellan   kurs   och   möte   (efter   

sommaren)   
■ När   implementering:   

● Börja   efter   jul   
● LP1   som   vanligt,   samla   LP2   

○ Bra   koncept   för   ettorna,   även   i   framtiden   så   att   vi   får   
kontakt   med   dem   och   de   får   veta   att   det   kan   påverka   sina   
studier   Kan   slå   LP1   kurserna   

● Avbryt   LP1,   samla   upp   denna   termin   
○ Bra   för   de   andra   

○ Svar   till   PL   
■ Görs   i   slutet   av   veckan   
■ EG   gör   

● Bestäm   vem   som   går   på   nytt   möte   för   Matematisk   statistik   och   diskret   matematik   
○ NaN   

● Veckans   kursnämndsmöten   
○ svenskan   -   Lumo   
○ Grafisk   Gränssnitt   -   EG   

  
Uppföljning   

● Svara   på   teambuilding-doodle    Pi   
○ Done   

● Har   senaste   protokollet   laddats   upp?   
○ Fråga   lumo?   

  
Övriga   frågor  

● Vad   ska   göras   med   protokollet?   
○ Gurgy   löser   

  
Val   av   datum   för   nästa   möte   
Tisdag   nästa   vecka,   Fråga   EG   och   Lumo   

  
Mötet   avslutas   -   13:01   


