Rådsmöte
Matematiska studentrådent
Närvarande: Tom Pedersen, Max Brehmer, Jonathan Osser och Priscilla Dufweke-Lantto
§ 1. Mötet öppnas
Priscilla väljs till sekreterare.
§ 2. Dagordningen godkänns

§ 3. Genomgång av föregående protokoll

§ 4. Öppna ärenden
4.1 Registrering av rådet
Rådet är nu registrerat.
4.2 Studentrepresentanter
IS representanter- och suppleanter, representanter för programrådet och fakultetsrådet är nu
registrerade. Inga uppdateringar från de andra råden ännu men Priscilla var lite sen med att
registrera sig till fakultetsrådet så inga uppdateringar från dem kan bero på det.
4.3 Brädspelskväll
Institutionen är positiva till att studentrådet ordnar brädspelskväll.
Det är okej att vistas i sal 32 på Kräftriket, hus 5. Vi sätter datum preliminärt för onsdagen den
tredje november klockan 17. Priscilla hör av sig till Anders Hagberg för att kontrollera att
datumet funkar. Max, vår kassör ansöker aktivitetsbidrag så vi kan finansiera pizzor och
snacks. Vi tar med oss brädspel. Marknadsföring ska ske via affischer (vi kan skriva ut i färg
via Anders), discord, facebook-event och kurshemsidan. Priscilla designar affischerna.
4.4 Eventsamarbete
Vi är med i en Discord-kanal ordnat av Kemiska fakultetsrådet “Research Talk” tillsammans
med andra naturvetenskapliga råd men utöver det har inget nytt hänt.
En idé kom upp att samarbeta med företagsekonomiska institutionen (eller Föreningen
Ekonomerna), Tom undersöker.

Eventuella eventsamarbeten sker i så fall senare under terminen eller våren då fokus just nu
ligger på brädspelskvällen för MSR och tentaperiod för studenterna.
Få känner till MSR och vi borde försöka ordna sammanhang där vi syns mer, till exempel:
Kryptologi-kvällar.
§ 5. Nya ärenden
5.1 Institutionsmöte 13/10 kl. 9
Tom närvarar.
Vi kollar igenom föredragningslista till IS-mötet och diskuterar punkter rörande
kursförändringar.
Studenter har önskat standardisering av kurshemsidan och Tom tar eventuellt upp det på
“Övrigt”-punkten på IS-mötet. Det är dock bättre att kontakta institutionen innan mötet och
förbereda eventuella argument eller idéer ett tag innan mötet än att ta upp det spontant på
“Övrigt” punkten. Önskemålet av standardisering på kurshemsidan tas kanske istället upp
inför nästa IS-möte när det kallas.
5.2 Arbetsmarknadsdagen
MSR vill vara med på arbetsmarknadsdagen och Tom meddelar Anders.
§ 6. Övriga frågor
Nya bestick behövs i köket, Tom ansöker. Priscilla tror att man kontaktar Neshat Lindberg för
sådana ärenden.
Samuel Lundqvist kontaktade MSR angående avsteg från befintliga kursplaner med
anledning av Covid-19 i kurser MM7024 och MM7042 och vill veta studenternas åsikt.
Jonathan ska nå ut till berörande studenter via Discord och se vad de tycker.
§ 7. Nästa möte
Onsdag den 17e november kl. 15, vi samlas i Kräftriket. Priscilla kontaktar Anders för att boka
sal 32.
§ 8. Mötet avslutas
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