
Mötesprotokoll 2021-02-23

Plats
Google Meet

Mötet öppnas

Närvarande
Arvid Rydberg, Lovisa Landgren, William Levén, Johan Wennerbeck, Karl Wikström, Jacob
Pedersen, Linnea Johanson

Val av mötesordförande
Arvid Rydberg

Val av sekreterare
Jacob Pedersen

Runda bordet
Antecknas Ej

Vad har hänt sedan sist

● Möte med styrIT och PL om att PA är frånvarande
○ Närvarande: UBS, SV, Jörgen (GruLG) och styrIT
○ Det som vi i vanliga fall skulle fråga PA kan vi nu ta med Jörgen. UBS och SV är

dock fortfarande PL och kan ta allmännare frågor.
● Kursnämnder (kort)

○ Gameplay design
■ Examinationen: 30% av betyget är en gruppuppgift utan individuell

bedömning. Resterande examinering är individuella.
■ Svårt för en individ att dra upp en grupps betyg om hen vill.
■ Borde kanske vara U/G på gruppuppgifter som inte examineras

individuellt.
■ Något oklart vad riktlinjerna säger och hur de ska tolkas när det kommer

till hur grupparbeten ska examineras.
○ Fortsättningsprogrammeringen

■ Muntor och labbar upplevdes orättvisa beroende på vilken
handledare/examinator man hade.

○ Databaser
■ Allmänt bra. Se protokol.

○ Nån ML kurs
■ Allmänt bra. Se protokol.



● Pedagogiska priset
○ Vår föreslagna toastmaster har tackat nej

Information
● Föreligger ej

Arrangemang
● Pedagogiska priset

○ EG och pi löser, kanske
● Pluggfrukost någon gång igen? (Ökat asp-intresse)

○ Nej, vi drar en ungefärlig NaN

Interna Frågor

● Kursnämnder
○ TDA594 Software engineering principles for complex systems 26/2 13:00

■ Pi tar den
■ Tant kanske kompar

○ TDA417 Datastrukturer och algoritmer 12/3 13:00
■ Tant

○ FFY621 Fysik för ingenjörer 5/3 14:00
■ Tant

○ TDA452 Functional programming 26/2 14:00
■ Tant

Uppföljning

● Har senaste protokollet laddats upp?

Övriga frågor
● Blommor/kort till Niklas

○
● “Att dra en NaN” är att sitta om i snIT men vägra att ha att göra med pedagogiska priset.

Val av datum för nästa möte

Mötet avslutas


