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Motet spinade kring vilka evenemang som utskottet skulle
kunna hAlla till hosten. Foljande id6er diskuterades:

o Studietekniksevenemang.
o Evenemang for att stdtka matematikresultaten.
o CEQ-forelisning (i princip redan bokat).
o En vecka ddr de olika avdelningarna pn KC fnr

presentera sig.
o Excelutbildning (forslag som inkommit frin

medlem).
o Utbildning i rapportskrivande.
o SMIL under nollningen med mer ordentlig mat,

t.ex. grillat eller tacos.
o SMIL dir det dr storre f<rkus pi studierna.Ftt

losningsforslag som diskuterades var att servera
mat/{rka i Galiien och ha studiefokus i NatFak.

Ebba berdttade om problematiken kring matematiken; att
det it mhnga som inte klarar tentorna. Detta hat lett till
funderingar kring varflr sh fh valjer att gh pi ovningarna.
Ett antal potentiella anledningar diskuteras. Ebba har satt
samman en enkit for a;tt fh ftar-l konkreta svar pi frhgan.
Mtitet beslutar att skicka ut enketen till K- och B-
studenter samt att under morgondagens (torsdag)
lunch biuda pri fika till de som svarar pi enkiiten.

Ebba informerade om att utskottet pi nigot vis brukar
visa uppskattning for det arbete som kursansvariga ldgger
ner (budgetposten Uppskattning av lalmLe). Detta har
tidigare skett antingen vid varie termins slut eller vid
verksamhetsirets slut.
Mdtet beslutar att visa uppskattning av
verksamhetsirets alla kursansvariga i slutet av
h6stterminen.

Ebba berdttade att st1'relsen ikvdll kommer diskutera exakt
vad SrBK (och ovriga utskott) ska gora under nollningen.
Andrahandsforsdlining av bocker kommer antagligen ske
pi tisdag lv. 0. Motet diskuterade att utskottet bor bjuda
ph mat samt passa ph att marknadsfora SrBK i samband
med detta.

Linn6a P meddelade att det just nu Ir jdmlikhetsveckan
som Likabehandlingsombuden ph nhgra sektioner drar i. I
mi.ndags var det lunchforelisning om HBTQ.
Monumenten ir just nu milade i regnbigsfdtger.
Likabehandlingsombud stir under veckan ute i husen och
informerar om vad de gor. Imorgon (torsdag) dr det
filmvisning (Full Patte) och pi fredag ir det
diskussionslunch om Sexualitet och kon. Pi lotdag dr det
Prideparad!

Ebba meddelade att det ar witveckor kvar till tentorna.

Sara medd elar attalla CEQ-moten fcir ldsperiod 3 har
varit.

Frida meddelar atthon har varitph skyddsrond och att
studenterna bor felanmala alft som inte ir som det ska i
huset!

Mdtet beslutade att Protokollm<ite 4 ska hiilas 2l
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