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Närvarande

Ordförande Erik Johansson
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Kandidatansvarig Emelie Björkman

Masteransvarig Olle Lexell
Matansvarig Emelie Sjögren

Årskursrepresentant Jonas Lauri

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 12:06.

§2 Val av
justerare

Jonas Lauri väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Emelie B. har fixat med kursnämnder.

• Oskar har krånglat med pengar.

• Erik har fixat med guldäpplet och ska fixa med elitism.

• Jonas har pratat med Johan Jonasson om elitism, men de kom inte fram till så
mycket. Johan verkar tycka att elitismen är lite av ett problem.

• Emelie S. har lyckats justera protokoll.

• Olle har kontaktat kursansvarig i Statistisk Databehandling.

• Felix har mailat om ett permanent mötesrum, och har börjat kolla på driven.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll

§5 info

• SYV Emelie B. berättar att SYV har uppföljningar med förstaårsstudenter nu
även när det går bra, framför allt på TM.
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§6 Pågående
kurser • 1:an Allt rullar på.

• 2:an Ingen som går andra året är närvarande, men det som de andra hört är
mest vanliga problemen med sega kurser. Det är fortfarande problem med för-
kunskaperna inom vektorfält hos TM, så bra att det ska läggas till ett extra
kursmoment med vektorfält för dem. Stokastiska Processer-kursutvärderarna
från vår sida hoppade av efter att kursansvariga shanghaiade in en egen utvär-
derare.

• 3:an TM upplever en brist på valbara kurser i denna läsperiod, men det finns
inte så mycket vi kan göra åt det. Annars chill. F är väldigt stressade med
många parallella kurser. Man har 16.5 F-HP"vilket innebär att man behöver
lägga väldigt mycket tid varje vecka.

• Masters Är fine.

§7 Kursnämnder

• Expfys 1 Hällberg tycker att mycket klagomål redan åtgärdats. SNFTM är
lite skeptiska till om det som åtgärdats har blivit åtgärdat på ett bra sätt
som kommer fungera. Det har även varit mycket personliga kommentarer i
kursutvärderingarna. Det diskuteras mer om specifika förbättringar som kan
tas med till kursnämnden. Det föreslås att man ev. kan korta ner del A.

§8
Studentrösten

De som svarat ser inte på det som vi i SNFTM ser på som problem som problem i lika
hög grad. Kanske beror detpå dåligt ställda frågor, kanske beror det på att medlem-
marna i SNFTM upplever fler saker som problem än vad gemene sektionsmedlem gör.
Medlemmarna i SNFTM håller inte med varandra helt om vad som är dåligt, så kan
vara värt att tänka på det i det fortsatta arbetet.

§9 Utvärdering
av ändringar

kring
obligatorisk ten-
tamensanmälan

Medlemmarna som går i 1:an tycker att det funkar fine Jonas funderar på om det
kanske skulle vara bättre med automatisk anmälan i början. De flesta upplever att det
inte är jobbigt för studenterna utan kanske mer skapar problem för administrationen.
Oskar tar upp att många anmäler sig till alla tillgängliga tentor för att det inte finns
några nackdelar med att göra det. SNFTM kommer fram till att det borde finnas fler
sätt att gå runt systemet vid problem. Felix föreslår att anmälningarna kan vara opt-
out istället för opt-in. Det tas upp att det blir problem när folk inte läser kurserna
de står på, utan de facto har hoppat av kursen redan tidigt. De flesta som gick på
Chalmers då tycker att det gamla systemet fungerade bättre. Det tas upp att det
känns viktigt att systemet fungerar så att alla som menar att skriva en tenta har
möjligheten att göra det.

§10 Övriga • Examinatorstrul på biomedical Examinatorn har tagit alla personuppgifter
(inkl. personnummer) med tentaresultat och lagt upp det. Det är nog ok rent
lagligt eftersom allt är publika handlingar, men det är ändå högst olämpligt.
Man borde ta upp det så att det sköts snyggare nästa gång.
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• Kursutvärdering på masterskurser under kandidaten Olle undrar vilka
kurser som SNFTM har som ambition att hålla i kursutvärderingar till trotts
att de ligger under mastrar. SNFTM vill börja med att dra i Statisktisk Data-
behandling, Olinjär optimering och Stochastic Processes.

§11 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 27 november 12:00.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 12:57.

Erik Johansson
Ordförande

Felix Augusstsson
Sekreterare

Jonas Lauri
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sekreteraren i SNFTM (snf.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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