
Mötesprotokoll 2020-11-03 
 
Plats 
Google Meet 
 
Mötet öppnas 
12:09 
 
Närvarande 
Samtliga 
 
Val av mötesordförande 
Arvid Rydberg 
 
Val av sekreterare 
Lovisa L 
 
Runda bordet 
Antecknas Ej 
 
Vad har hänt sedan sist 

● Pluggfrukost 
○ Gick bra! 

● Kursnämnder 
○ Ingenjörskompetens 

■ Inget särskilt - kursen har fortfarande ganska låg rating, men väldigt 
blandade åsikter ändå. Åtgärdsplan ska göras. 

○ Grafiska gränssnitt 
■ Pretty good  
■ Fast är den representativ för MPIDE? 
■ Kursen är ganska omtyckt som den är nu, men vi kanske ändå borde ta 

upp med programledningen att den skulle kunna vara mer representativ 
för ID, annars är det masterprogrammet inte representerat alls i de 
obligatoriska kurserna 

■ Vi skriver om detta asap i IT-samverkansslacken 
 
Information 

● Mail från Elke 
○ Bara EG har fått det - vidarebefodrar till resten. 

 
Arrangemang 
 



 
Interna Frågor 

● Kursnämndsprotokoll behöver skickas in 
○ Sköts av var och en, eller ska en person ha ansvar? 
○ Sköts av den som var på mötet. (Det läses igenom av någon av de andra som 

var på mötet ändå.) 
 

● Pedagogiska priset 
○ Skapa/öppna formulär: Mail skickas ut med förklaring om vad PP är, samt 

formulär. Borde egentligen skickats ut tidigare. 
○ Post på news 
○ Kanske ingen fysisk sittning pga covid, men isåfall någon typ av distansceremoni 

 
● digITs/Sylles förslag, se nedan 

○ Eftersom git-workshopen blir på distans har vi egentligen ingen roll i det längre. 
(Vi skulle bara bidra ekonomiskt ändå). 

○ Bättre att digit löser det själva nu. 
○ EG svarar 

● Miljökursen kan ha rättats orättvist - se mail 
○ Vad göra? 
○ Kolla främst med studenten om hen kan prata med examinatorn om det. 
○ Se om fler har upplevt sig dåligt rättade i kursen (vilket studenten uttryckte oro 

för). 
○ EG svarar - vi kan erbjuda oss att hjälpa till att medla om det känns jobbigt att 

prata med examinatorn själv. 
● Vilka kursnämnder kan slås ihop? 

○ Finns det en lista på kurser som ska ingå? 
○ Arbetsgrupp för att sätta ihop grupper med kurser som kan matcha varann. 

■ Pi, Walder, Gurgy 
■ Färdigt förslag om 2 veckor 

● Teambuilding - nytt datum, EG bad 
○ Fyll i ny doodle genast 
○ Blir nog ett socialt spel 
○ Gemensam matstund 
○ EG tar lite planeringsansvar men ber om hjälp. 

● Klassrepsprotokoll för mpdsc behöver renskrivas och skickas till PL, EG sköter. 
 
 
Uppföljning 

● Har senaste protokollet laddats upp? 
 

Övriga frågor 
- 



 
Val av datum för nästa möte 
Samma tid nästa vecka 
 
Mötet avslutas 13:02 


