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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski

Ledamot Lina “Festis” Hultquist

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Niklas Moszczynski väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Niklas har förberett inför och haft möte med de nya kursutärderarna. Till de
som ej var på lunchmötet (det var många som ville gå) skapade han en Po-
werpoint med informationen och mejlade ut. Han har även ändrat en formu-
lering av en mening på “How to kursutvärdera”. Har även kontaktat inspiratörs-
föreläsaren för en eventuell BSD, infat Nollan om aspning och varit på studienämnds-
kick-off i Härryda.

• Gabriella har gjort sekreterargrejer, infat Nollan och varit på kick-off.

• Gurkan har bokfört och varit på kick-off.

• Eric har varit på introduktionsmötet för nya kursutvärderare. Har även rensat
styretskåpet och gjort lite VBL (veckobladeriet).

• Victor har pratat med Klara Insulander Björk, den prospepektive BSD-föreläsaren
om kärnkraft. Hon var intresserad och ville gärna komma på fredag; Victor för-
klarar mer på Övriga punkter. Johan inflikar dock att omtenta-perioden ligger
då, så inget är schemalagt på fredagen och därigenom kommer förmodeligen få
människor att vara här. Victor ska således mejla Klara igen om tid. Victor har
även mejlat med Jana angående att Ulf Gran ska vara med på kursnämnden
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för Expfys 1; han ska vara med i egenskap av viceprefekt för Instutitionen för
fundamental fysik.

§5 Aspning Vi ska ha aspfika för årskursrepresentant imorgon. Victor har bokat bardelen i Focus.
Vi kommer att behöva någon som handlar - Eric tar på sig det - samt någon som
bakar - Lina gör det. På själva aspfikan kan Oskar, Niklas, Eric, Johan och Gabriella
komma. Vi ämnar bjuda på kaffe och te. Vi behöver även infa Nollan - detta gör
Victor, Niklas, Gabriella och Eric kl. 10.45 i GD.

§6
Kursutvärdering

- diskussion

Det kommer på förslag att vi bordlägger denna diskussion mot att folk funderar på
vad som kan göras för att intressera folk för att kursutvärdera etc. och tar upp detta
på nästa möte istället.

Beslut: Vi bordlägger frågan och tar upp det på nästa möte istället.

§7 Kick-off -
utvärdering

Kick-offen/Utbildningen med studienämnderna och samos upplevdes som givande
med intressanta case-diskussioner; man fick en bättre förståelse för till exempel vad
det innebär att vara en studienämnd och vart man kan vända sig vid problem och dy-
ligt. Det upplevdes dock som att den tid som lades på presentationerna (högskolans
struktur, mötesteknik och liknande) var något för långa och tog tid ifrån att ha mer
diskussion och samtal med de andra studienämnderna. Angående case-diskussionerna
så hade det varit en bra idé om man hade gjort grupper i förväg, då vissa i studie-
nämnden råkade hamna med samma personer flera gånger. Det var även blandade
känslor om att utbildningen var förlagd i Härryda; det var dels trevligt att det fanns
tid att basta och samtala med resterande studienämnder (även om det blev en knapp
timme till det), men det var även något träligt att det låg så långt bort då det ej var
möjligt att t.ex. hoppa över presentationen av högskolans struktur om man redan
sett den på annan utbildning eller åka hem när utbildningarna var slut.

§8 Övriga frågor • BSD: Victor ska mejla Klara Insulander Björk och försöka ändra datum för
föreläsningen till förmodligen torsdag; samma dag som sektions-mötet. Johan
sköter bokning av GD, skapandet av en enkel affisch, samt ett inlägg på ftek.se.
Vi ska även skriva inlägg till tvåornas och treornas facebook-grupper och an-
nonsera om detta. Vi kan även berätta för klasskamrater, kan trycka på att det
kan vara intressant och hjälpsamt i deras val av mastersprogram.

• Cocktailparty: Nästan hundra procent säkerhet att det ska bli spanskt tema
på nästa coktailparty! Johan, Jake och Carl vill gärna spela på det.

• Paneldiskussion: Vi tar detta på nästa möte; vi behöver fixa en äldre student
och en yngre student.

• Föreningskväll: Vi tar även detta på nästa möte.
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§9 Nästa möte Nästa möte blir 4 oktober 2016.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.
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