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Verksamhet 

Under året har de rutinmässiga sysslorna såsom kursutvärderingar, BSD-föreläsningar, 
SNF-räknestugor och cocktailpartyn anordnats. Vi delade också ut Guldäpplet, detta år 
vid en BSD eftersom vinnarna ej kunde närvara vid sektionens dag. Ett BSD bakade vi 
jättemycket äpplekaka. Vi började hålla koll på vilka viner som var goda. 

Några särskilda fall vi behandlade under året var förlängning av tiden för 
programmeringstentan, gruppindelningsbekymmer i experimentell fysik och en poetisk 
tentafråga. 

Centrala frågor som diskuterades var införandet av blockschema, ett nytt system för 
kursutvärderingar, ledningsstrukturen - där utbildningsområdesansvariga fick en större 
roll. 

Sektionens avtackning av Cederwall ägde (på grund av hans schema) rum under ett av 
våra arr. Utseendet hos, nej utnämningen av ny programansvarig diskuterades och vi 
pratade med några av våra favoritkandidater för att se om de hade möjlighet och lust att 
söka. 

Viktor deltog i programrådet och andra möten angående omorganisation i kursupplägget 
för att dels tillgodose CSNs krav, och dels ge en något jämnare arbetsbelastning med en 
bättre logisk följd i vad man ska lära sig. Det viktigaste var att lärare träffades för att göra 
övergången mellan kurserna smidig. 

Mot slutet av våren påbörjades en omfattande översynen av utbildningsområdet 
naturvetenskap, där vi och styret representerade sektionens studenter. 

Vi försökte också köpa in nya tröjor, men när vi fick fram alla gamla tröjor ur Simons 
garderob lade vi ner det projektet. Vi fick åtminstone fram allas tröjstorlek (finns i 
protokollen på väggen i Focus). 

Studentportalen var dålig. Vi beslutade att göra den punkten till en fast punkt i 
protokollet. Den är fortfarande dålig. 
 

Medlemmar 

Viktor Nilsson, Helena Jakobsson Larsson, Kasper Westman, Kristina Lindgren, John 
Isaksson, Simon de Fine Licht, Tora Dunås, Malin Brusk, Lisa Stenberg, Josef Hansson, 
Björn Wessman, Albin Jonasson-Svärdsby. 

Vi hade vissa problem med att hitta någon till vice ordförande och VBL i 
kontinuitetsgrupp 2, men det löste sig fint med Kasper och Albin. 
 

Ekonomi 

Vi fick 53900 i bidrag från sektionen och det blev 8800 över efter alla utgifter var betalda. 
Den enskilt största posten var för cocktailpartyn, därefter kom kursutvärderingsluncher. 
 

Viktor Nilsson 
Ordförande kontinuitetsgrupp 1 

 


