
Styrelsemöte v.15

Datum: 2021-04-13

Tid: 12:15

Plats: Zoom

Närvarande: Leon Philip, Noa Lerch, Ivar Bennemo, Danyal Mirza, Hampus Sandqvist, Henrik von Bahr,
Kristoffer Norrman, Julia Sandberg, Malin Strand

1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 12.15.

2 Formalia

Val av justerare

Henrik von Bahr valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

3 Senaste mötesprotokoll

4 Lägesrapport

Danyal Mirza

Haft studier̊ad, över 30 pers kom, najs. Varit p̊a möte med utbildningsutskottet. Föreslogs att ha mentorer för
reccarna, det skulle kunna vara en vald post. Kan vara flera personer, kanske med en projektledare.

Julia Sandberg

Lagt upp diverse Facebook-event.

Malin Strand

Inget att rapportera.

Kristoffer Norrman

Inget att rapportera.
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Hampus Sandqvist och Henrik von Bahr

Har lagt upp ett formulär för anmälan till naturvetarfesten. Ska träffas i veckan och skriva postbeskrivning
inför v̊armötet.

Ivar Bennemo

Varit p̊a möte med Internationella utskottet. Magnus Strand̊as var p̊a besök och pratade om utbytesstudier.
Vissa sektioner, F och STS bl.a., har väldigt bra samarbete med sina programansvariga vad gäller detta, är det
n̊agot som vi ocks̊a skulle kunna ha?

Leon Philip

Lagt upp doodle om fotografering för styrelseporträtt. Skapat FB-event för v̊armötet.

Noa Lerch

Varit p̊a kassörsr̊ad. De andra sektionerna som h̊aller i Naturvetarfesten har problem med Swish, s̊a vi ska se
om vi kan ta över och sköta det åt dem.

5 Mötesfr̊agor

Beslut: Välja representant till Masterprogrammet i Dataanalys

Masterprogrammet i Dataanalys har hittat en ordinarie studentrepresentant till programr̊adet, Alexandros
Tsakiris, som kan ta över fr̊an nuvarande tillförordnade representant Ivar Bennemo. Styrelsen beslutar att
välja Alexandros Tsakiris till representant till programr̊adet för Masterprogrammet i Dataanalys.

Märkestävling

Förslag att ha en märkestävling framöver. Styrelsen är positiv till detta. Vi kom fram till att h̊alla det runt
börjat av maj, i ca 2 veckor. Tanken är d̊a att folk f̊ar skicka in sina bidrag under dessa tv̊a veckor och sedan
kommer ett formulär sammanställas för röstning.

6 Övriga fr̊agor

Danyal har kontaktats av en person fr̊an Kandidatprogrammet i Matematik ang̊aende om de ska välja en
suppleant till programr̊adet för Masterprogrammet i Dataanalys. B̊ade Ivar och Leon var osäkra p̊a detta,
Alexandros som valdes in nu är student p̊a masterprogrammet. Danyal skulle återkomma med mer info.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutades 12.39.

Sekreterare Ivar Bennemo

Ordförande Leon Philip

Justerare Henrik von Bahr
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