
PROTOKOLL 

2019-11-22 

Programledning IDA/IEA 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter med beslutsrätt 

Mats Lilja, biträdande programledare IEA 

Christin Lindholm, programledare, mötesordförande  

Christian Nyberg, biträdande programledare IDA 

Fanny Zolotarevskaia, studentrepresentant 

 

Närvarande suppleant/-er i ordinarie ledamots/ledamöters ställe: 

Isak Shamun 

 

Ledamöter utan beslutsrätt  
Ylva Oscarsson, utbildningssamordnare, protokollförare 

 

Frånvarande: 

Cornelia Kloth, studentrepresentant 

§ 18 Mötets öppnande

§ 19 Utseende av justeringsperson

  

 Isak Shamun utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

  

§ 20 Fastställande av dagordning 

  

 Dagordningen fastställes. 

  

§ 21 Föregående mötesprotokoll 

  

 Protokollet läggs ad acta.

 

§ 22 Meddelanden 

    

 - Programledaren informerar: 

  - Psykosociala enkäten för studenter är försenad och kommer att genomföras i 

januari/februari 2020. 

  - LTHs kvalitetsutvärdering: Programmen i Datateknik och Elektronik med automation har 

fallit väl ut, både gällande innehåll/struktur och själva kvalitetsarbetet. 

  - Vattenhallen kommer att öppna en filial i Helsingborg som i början ska ha fokus på 

programmering. Verksamheten lanseras 20 maj 2020. 

 - Utbildningssamordnaren informerar: 

  - Uppdaterad arbetsordning för programledningen. 

  - Tidsplan för utbildningsutbudet 2020/21. Nästa programledningsmöte bestäms till den 13 

februari kl 12.10. 

 - Studentrepresentanterna informerar: 

  - Synpunkter på kurser. Programledningen kommer att föra dialog med kursansvariga lärare 

samtidigt som studenterna för dialog från sitt håll. 
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  - Ingenjörssektionen tillsätter ny studierådsordförande från och med årsskiftet. Det blir 

Victor Krook från IDA19 som tillträder. 

  

§ 23 Utseende av ordförande och viceordförande i programledningen för mandatperiod 2019-05-01—

2022-06-30 

  

 Programledningen beslutar att utse Christin Lindholm som ordförande och Christian Nyberg som vice 

ordförande i programledningen. 

  

§ 24 Programutbud 2020/2021 

 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2019/603 bilaga §24 

  

 Diskussion. 

 

 Beslut: Programledningen beslutar fastställa programutbud och läro- och timplan i enlighet med 

förslaget 

   

§ 25 Förändringsarbete inför läsåret 2021/22 

  

 Programledaren informerar om planeringsarbete som i första hand berör Elektroteknik med automation 

inför läsåret 2021/22. Synpunkter från studentrepresentanterna och från aktiva studenter på programmet 

kommer att inhämtas. 

  

§ 26 Övrigt 

  

 Utgår 

  

§ 27 Sammanträdet avslutas 

  

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

  

 Vid protokollet 

 

 

 Ylva Oscarsson 

  

 Justeras 

 

 

 Christin Lindholm Isak Shamun 

 


