MSR möte 4/4-19
Närvarande: Filip Åkerman, Benjamin Walsh, Albin Printz, Priscilla Dufweke-Lantto, Elin
Kull, Johannes Pohjolainen, Valdemar Hed Fondén och Ludvig Olsson
Frånvarande: Basam Nashe, Ludvig Modin, Sebastian Fodor
Teknik
Skapa MSR gmail för att ha en gemensam Google Drive för protokoll, anteckningar osv.
Johannes fixar.
Hemsidan When2Meet kommer användas för att bestämma mötestider, Johannes förklarar
hur den fungerar.
Vi förklarar hur MSR-chatten på Messenger fungerar för nya medlemmar Valdemar och
Ludvig, vi lägger till de och de får även tillgång till MSR-mejlen.
Tävling:
Johannes, Valdemar och Ludvig är de som mest kommer driva detta, samt Sebastian Fodor
som är frånvarande. Doktoranden Mitja tycker det är en bra idé. Måns Karlsson som är
ordförande för doktorandrådet kan kontaktas. Eventen kommer bestå av mattetävling men
även aktivitet efteråt, förslagsvis grillning. Planerat för juni. Mer detaljerad info och
exempelproblem kommer framöver i MSR-driven.
Praktiska uppgifter:
*skapa affischer, facebook, mejlutskick?
* bestämma datum
* Bokning av salar
* Söka bidrag
* Handla mat
MÄR:
MÄR är en föregångare till MSR, den har fortfarande en aktiv mejladress och
informationssida på kurser.math.su.se. Tomas Ericsson har kontaktats för att inaktivera
mejladressen. Albin har kontroll över kurser.math.su.se. Kurser-sidan ska ha mest
information om MSR, math-sidan ska ha kortare info och referera till andra hemsidan.
Lukas på IT behövs kontaktas för att redigera math-sidan samt stänga ner Plugga med
Sigma sidan. Filip gör det.
Tomas Ericsson: te@math.su.se
Lilla Biblioteket:
PMS har inte vart populärt och läggs ned pga ointresse. Det finns handledning i Lilla
biblioteket med amanuenser men inte så många studenter känner till det. Istället för att driva
PMS ska vi hjälpa till institutionen att uppmärksamma handledningen i Lilla Biblioteket. Det
finns planer inom institutionen att lägga ner Lilla Biblioteket vilket kommer innebära att det
endast finns referenslitteratur. Biblioteket kommer göras om till studieplats med fortsatt
handledning. På måndag kl. 13 sker ett möte med Torbjörn Tambour för att diskutera Lilla
Bibliotekets framtid och han vill ha idéer och tankar från studenter.

En enkät med frågor har börjat skapas av Priscilla angående studenters önskemål för
handledning men Benjamin ska hjälpa till att få till den. Johannes har lagt in kommentarer
och Filip vill även lägga till förslag.
Uppropsgruppen:
Samuel och Jennifer vill starta en uppropsgrupp för en bättre mottagning för nya studenter
på kandidatprogrammet och vill gärna ha studenter med i planeringen. Samuel säger att det
kan vara värt att kolla upp ifall studenter har rätt till att få lön för att gå på möten. Elis tror att
beslutet för det kan ligga hos prefekten men att man kan fråga någon annan på institutionen
först, till exempel Anders Hagberg eller Neshat Lindberg.
Johannes vill vara med. Vi håller öppet för fler deltagande i framtiden.
Övrigt:
Senaste spelkvällen var väldigt lyckad!
En till spelkväll för denna termin i början av maj? Elin och Priscilla undersöker.
Elis informerar om kårvalet.
Vid protokollet: Priscilla Dufweke-Lantto
Justerad av: Filip Åkerman

