
Protokoll fört vid Matematikernas utbildningsråds möte 16 9 2014 i Lund

Närvarande Emma Petrusson Ordförande
Orvar Lorimer-Olsson Kassör
Hans Isaksson Föreläsningsansvarig
Albert Fika-ansvarig
Calle K.
Sebastian W.

Lämnade mötet 17:55 Andreas S.
Emelie H.

Lämnade mötet 18:23 Tien T. Pizzamarodör
Lämnade mötet 18:23 Jonathan H. Pizzamarodör
Lämnade mötet 18:23 Martin G. Pizzamarodör

Magnus H.
Lämnade mötet 18:00 Evelina N.

Desiré N.
Lämnade mötet 18:10 Filip N.

Ludvig W.

Formalia
§1
Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Emma Petrusson 17:40
§2 
Val av mötespresidium Emma Petrusson valdes till mötets ordförande.

Calle Ketola valdes att föra mötets protokoll.
Sebastian Wolsing valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt.

§4
Yttranderätt
Rösträtt

Samtliga medlemmar i Lunds Naturvetarkår gavs yttranderätt.
Alla studerande vid matematiska institutionen hade rösträtt vid 
beslut.

§5
Fastställande av 
dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
§6 Presentation av LUNA
§8 Introduceringar
Efterföljande punkter fick justerad numrering

Ärenden
§6
Presentation av LUNA Jesper och Anton från studentkåren presenterade sig och bad folk 

att prata med dem om det allra mesta. De informerade om mötet 
med Representativa Kollegiet och skulle komma på vårt stormöte 
senare på hösten.
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§7
Biblioteksgruppen 
informerar

• Andreas informerade om att ett nytt system för e-böcker ska 
installeras.

• Bibliotekets öppettider har utökats vilket möttes av 
lågmälda jubel och tysta applåder från de närvarande.

• Biblioteksgruppen träffas 2 gånger om terminen och har 
riktigt roligt på sina möten.

• Ebba på biblioteket hjälper mer än gärna till att visa hur 
man hittar bland litteratur och artiklar om man frågar henne 
snällt.

• Studenter som skriver kandidatarbeten kan få utökade 
öppettider till biblioteket, berörda studenter får gärna prata 
med sina handledare så ska det lösa sig. Andra studenter 
kan, om de ber snällt, eventuellt också få extra tillgång om 
det godkänns av studierektorn.

• Studenter som vill vara med och påverka biblioteket får mer 
än gärna prata med Andreas.

§8
Introduceringar • Emma informerade om att Amir avgått och att hon blivit ny 

ordförande fram tills stormötet. De andra i styrelsen är nu 
biträdande vice ordförande allihopa.

• Vi presenterade oss allihopa, pizzamarodörerna 
presenterade sig sist.

• Det var ett par första-terminsstudenter på mötet, vi blev alla 
otroligt glada över att se lite nya ansikten.

§9
Kandidatdagen • Emma informerade om vad Kandidatdagen gick ut på.

◦ Under Kandidatdagen så visas möjliga karriär- och 
studiemöjligheter upp för studenter som tar en kandidat 
i matematik.

• Enligt Anna-Maria är det svårt att få externa föreläsare att 
föreläsa under dagtid då de är upptagna med jobb.
◦ Hon föreslog att antingen flytta på kandidatdagen eller 

förändra innehållet i den.
◦ Naturvetenskapliga fakulteten kan tänka sig att stötta 

MUR och institutionen i att få hit de externa föreläsarna 
på kvällstid istället så att vi kan ha en serie med 
informerande föreläsningar med middagar efteråt.
▪ Orvar, Albert, Calle och Filip kunde tänka sig att 

hjälpa till med att ordna dessa middagar.
• Filip sa att han gärna hjälper till med så mycket 

han bara kan innan han lämnade mötet. (Vi skulle 
komma att minnas detta)

◦ Vi röstade om vi ville flytta på kandidatdagen och 
behålla det gamla upplägget eller om vi skulle ha kvar 
den på den 1:a oktober och ha en serie 
kvällsföreläsningar efteråt.
▪ Det var en klar majoritet för att ha kvar 

kandidatdagen den 1:a oktober.
• Utöver de som sa att de kunde hjälpa till på kandidatdagen 

under det förra mötet så kunde Albert, Ludvig, Tien, Emelie, 
Emma och Martin tänka sig hjälpa till att planera dagen. Sen 
mindes vi att Filip mer än gärna ville ställa upp och 
frivilliganmälde honom i hans frånvaro.
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§10
RK Representativa Kollegiet har möte imorgon (2014-09-17).

Emelie ska ta upp att information om novischaktiviteterna inte 
nådde ut till alla nya studenter. Hon ska även lyfta frågan om 
tillgång till salar på Mattehuset åt MUR eller LUNA.

Här omkring så lämnade pizzamarodörerna mötet, eventuellt av 
olika anledningar. Den ena skulle repa.

§11
Möten • Vi ska ha ett stormöte 9:e oktober.

• Vi vill göra Mattehuset mer levande och tilltalande för 
studenter genom att försöka ha torsdagshäng under 
lunchen i MUR-rummet. Emma ska ge ut information om 
torsdagshänget.

§12
Sittningar och andra 
roligheter

• Calle föreslog att vi har en MUR-sittning i slutet av oktober, 
innan tentorna. Diskussioner om huruvida den skulle vara på 
nation eller om vi skulle lösa det själva uppstod.
◦ Detta löstes med en fräsig kompromiss.
◦ Calle ordnar en sittning.

• Vi ska ha ett julbord i december på Mattehuset.
◦ Detta var den fräsiga kompromissen.

• Calle ska kolla upp intresset för att skapa en spelförening 
bland de naturvetenskapliga matematikerna.

• Calle undrade om det fanns ett intresse för att anordna 
filmkvällar.
◦ Frågan möttes med stående ovationer.
◦ Calle ska samla ihop  folk till en filmkväll, och när det är 

lagom många så lånar vi en lektionssal och ser på film.
§13
Inspirationsföreläsningar • Hans har fått hit Staffan Anger, en filosof som kan föreläsa 

om vad som kan modelleras. En föreläsning i ämnet 
kategoriteori.
◦ Föreläsaren kommer att föreläsa vid två tillfällen, först 

en introduktion den 24:e september, sen en fördjupande 
senare.

• Det kom förslag om att ha en föreläsare i 
matematikdidaktik.

• Om folk har förslag på ämnen eller föreläsare får de gärna 
prata med Hans.

§14
GLuFS Det har pratats om att återförena MUR med GLuFS. Detta var det 

ingen på mötet som gillade och vi hötte unisont med nävarna åt 
det tarvliga förslaget.

§15
Blå stolar Några av de blå stolarna i MUR-rummet har försvunnit, folk får 

gärna hålla ett öga efter dem.
§16
JOL • Jämställdhetsgruppen hade möte i torsdags, 11:e 

september. De ska komma ut med en ny och förbättrad 
handlingsplan.
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• Det jämställdhetsprojekt som det informerades om på förra 
mötet och som fördömdes av mötet har fått ett grönt ljus av 
ledningen. 
◦ Det uttrycktes åsikter om att projektet inte var ett 

jämställdhetsprojekt och borde inte finansieras av 
jämställdhetspengarna. Det uttrycktes också åsikter om 
att urvalsprocessen kanske inte sköts på bästa sätt.
▪ Emma ska skriva till dekanen och be fakulteten att 

hålla ett öga på urvalsprocessen.
Avslutning
§17
Övrigt Vi ska försöka att få ännu mer folk engagerade i MUR.
§18
Beslutssammanfattning • Vi vill ha kvar Kandidatdagen på den 1:a oktober.

• Albert, Ludvig, Tien, Emelie, Emma, Martin och Filip lades till 
i gruppen för Kandidatdagen. 

• Emelie ska ta upp frågan informerande av 
novischaktiviteterna till RK. Samt kolla möjligheterna att ge 
MUR eller LUNA ökad tillgång till salar.

• Emma ska ge ut information om torsdagshänget.
• Calle ska anordna en MUR-sittning.
• Calle ska undersöka intresset för att skapa en spelförening.
• Calle ska börja arrangera filmkvällar.
• MUR ska ha ett julbord i slutet av året.
• Mötet anser att en återförening med GLuFS är en dålig idé.
• Emma ska be dekanen att kolla på jämställdhetsprojektet.

§19
Mötets avslutande Mötet avslutades av ordförande Emma Petrusson klockan 19:10

_________________________ _________________________
Emma Petrusson, ordförande Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Sebastian Wolsing, justeringsperson
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