MSR möte 6/9 2019
Närvarande: Johannes Pohjolainen, Filip Åkerman, Valdemar Hed Fondén, Elin Kull, Ludvig
Olsson och Priscilla Dufweke-Lantto
Frånvarande: Basam Nashe, Adam Epstein, Sebastian Fodor, Benjamin Walsh, Albin Printz
Registrering i kåren
Rådet har inte registrerats i kåren än, görs via formulär på internet efter mötets avslut.
Reflektion över VTs event.
Mattetävlingen flöt på bra, folk verkade ha kul under dagen och eventet kan anses som
lyckat. Fanns inte så mycket tid för lunch dock, särskilt för organisatörerna.
Ett problem med den snabba tävlingen var att oftast vann personen för att sin motståndare
hade fel, kan ha varit för svåra frågor.
Det var många deltagare på grillningen, även Quanta kom med.
Eftersom det gav bra resultat är mattetävling ett event något MSR vill fortsätta organisera vid
vårterminens slut.
Spelkvällarna har fortsatt vara uppskattade, frågan uppkom om man i framtiden ska
investera i att köpa spel. Tidigare har vi som privatpersoner tagit med våra spel till kvällarna.
Förrådet
Förrådet i sal 22 har tömts men har lämnat efter sig julpynt, pärmar och flyttlåda full av
gamla pärmar.
Filips förslag att flyttlådan står kvar under bänken i köket och successivt töms ut vid tillfälle.
Poster
Vi behåller samma poster som förut.
Priscilla blir ny kassör istället för Albin. Albin behövs kontaktas för att Priscilla ska få tillgång
till kassan.
Ludvig och Valdemar väljs in som suppleanter. Benjamin avgår som suppleant.
Biblioteket
Filip informerar att lilla biblioteket håller på att göras om. Böcker håller på att gallras ut, det
kommer finnas lite mer studieutrymme och handledning kommer fortsätta att hållas.
Kommande termin
När inte Plugga med Sigma finns menar Filip att sociala event som för studenter samman
extra viktigt, att fortsätta med spelkväll vore en idé.
En svårighet med spelkväll att studenter tenderar att gruppera sig i start, oftast med vänner
och stannar med den gruppen resten av kvällen. Johannes nämnde idén om turnering. Elin
föreslog ett enklare spel som start under kvällen där alla eller de flesta kan delta i.
Idé: Filmkväll med pizza och quiz innan. Vi ska höra med Basam om han är intresserad att
vara med och arrangera.
Idé: Julfika/kväll innan terminens avslut.

Nästa “spelkväll” (kanske i nytt format) bestäms preliminärt fredagen den 4e oktober.
Fråga i MSR facebookgruppen vad de har för idéer till evenemang.
Idé: Gästföreläsare för att inspirera studenter och kanske även bjuda in gymnasieelever som
åskådare, till exempel via Unga Forskare.
Övrigt
Filip ska svara Kristofer Espinosa över eventuellt samarbete med Kollin.
Vid protokollet: Priscilla Dufweke Lantto
Justerad av: Filip Åkerman

