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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Ledamot Lina “Festis” Hultquist

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Oskar Sjökvist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Björn har inte gjort så mycket sen senaste mötet.

• Eric har uppdaterat anteckningar för LinAlgen på ftek.se. Han har inte fått
några anteckningar på ett tag från komplexen; han ska mejla den som skriver
dem.

• Oskar har inte gjort så mycket SNFTM -relaterat sen förra mötet.

• Johan har ritat en serie om hur man går till väga för att kursutvärdera; fixat med
nycklar till Mathematica och ordnat med kursutvärderare som kunde ersätta
den förra (som ej kunde utföra uppdraget) i kursen Matematisk programvara.

• Niklas bjudit in nya kursutvärderare till ett intro-möte angående hur man kurs-
utvärderar; det var väldigt många som var intresserade. Till de kursutvärderare
som ej kan komma på detta möte kommer han skicka sin Powerpoint efter mö-
tet. Niklas ämnar prata med de som kursutvärderar Expfys 1 att de kan behöva
anordna mittkursmöte två gånger under kursens gång. Han har även svarat på
mejl från kursutvärderare för elnäten om när de skulle anordna mittkursmöte.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare
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• Gabriella har fått adminrättigheter på ftek.se, lagt upp protokoll på ftek.se,
anslagit protokoll på Focus och jagat underskrifter.

• Victor har mejlat räkneövningsledare för SNFTM -räknestugorna. Han har star-
tat upp räknestugorna för ettorna och för F-tvåorna; vi saknar fortfarande en
räkneövningsledare som kan hjälpa TM-tvåorna med termodynamik. Han har
varit på kursnämnd för Miljöfysiken och diskuterat dess bedömningsunderlag,
mer om detta längre ned. Victor har försökt prata med SnKfKb angående ge-
mensam kursutvärdering men har inte fått kontakt än. Han har även varit på
styretutbildning tillsammans med Johan.

§5
Kursutvärdering • Hur det går: En del kursutvärderare har ej kallat till kursnämnd för de kurser

som gick i LP4. Niklas har inte fått kontakt med de som utvärderar Subatomär
Fysik. Expfys 1 är i processen att hitta tider för mötet, det har visat sig vara
svårt då kursen har 8 examinatorer.
Vissa kursutvärderare från år 1 har redan kallat till mittkursmöte, inga från
årskurs 3 än.Niklas ämnar påminna dem på intro-mötet imorgon att det kan
vara bra att skicka ut snart.

• SnKfKb: Victor ska höra av sig till SnKfKb, de har ej svarat på hans senaste
mejl än. Kvantfysiken ska vi gemensamt kursutvärdera dock, detta bestämdes
dock på lärarens eget bevåg.

• Miljöfysik TIF075: Viktor har varit på miljöfysikens kursnämnd och dis-
kuterat kursens bedömning. Dess bedömning består av en blandning av essä-
uppgifter och räkne-uppgifter. I kursutvärderingen upplevdes essä-uppgifterna
ha en otydlig bedömningsmall. Det fanns även kritik mot debatt-delen av kur-
sen; det upplevdes som att man bedömdes för ens retorik och hur mycket man
som debattmedlem tog för sig istället för förarbetet och vilka studenter som
legat bakom argumenten där. Man hade fått bra gehör av kursansvarig på kur-
sen; bland annat ska en av essä-uppgifterna bli en U/G-uppgift istället, med en
extra inlämning efter studenten fått kritik från rättare. Kursansvarig ska även
se över rättnings- och bedömningsmallar och kommer försöka göra uppgiftena
mer tydliga om vilket omfång som förväntas på dem. Debattinslaget är menat
att bli bedömt på studentens retorik, innehåll och argument bedöms istället i
essä-uppgifterna. Fackspråk kom med förslaget att man kunde ha en debatt-
planering där man skickar in ett blad i förväg där man strukturerat upp vilka
i gruppen som ska prata och vilka argument som ska tas upp under debatten.

§6 Aspning av
årskursrepresen-

tant

Vi ska ha aspning av årskursrepresentant, kul! Vi behöver infa för Nollan om asp-
ningen, detta gör vi imorgon den 21a september klockan 8.45. Vi förlägger aspfikan
onsdagen den 28e september 17:00 på Focus. Johan kommer göra aspaffisch om even-
tet; vi kommer även infa för Nollan i nästa onsdag klockan 8.45. Vi vill ha egen-
bakade kärleksmums till fikan, men under diskussionen misstog vi bakverkets namn
som mumsmums först. Detta eskalerar till en livlig diskussion huruvida det heter
mumsmums, kokostopp eller - som i Göteborg - munk. Vi kommer överens om att
göteborgare är konstiga.
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§7 BSD Victor har skickat mejl till Klara Insulander Björk angående BSD (Bakom Stängda
Dörrar), men har ej fått svar än. Han ska istället försöka ringa henne. Niklas känner
en inspirationsföreläsare som kanske skulle kunna föreläsa någon gång; han ska höra
sig för. Vi spekulerar även i om det skulle vara intressant att ha till exempel program-
ansvarig för Nuclear Engineering-mastern som föreläsare, eller Bo Berndtsson, förra
föreläsaren i komplex analys-kursen; Johan ska fråga Bo om intresse finns. Vi fun-
derar även på att kontakta de forskare på Chalmers som sysslar med kvant-datorer,
Johan ska höra sig för om detta.

§8 Kort om UU1 Victor var på UU1 häromveckan; det var mest ett introduktionsmöte där de dis-
kuterade olika studienämnders struktur och dess olika problem. Ett problem med
synlighet var ett genomgående tema, rekrytering ett annat. Man diskuterade även
studentrösten (planscherna med ett ställningstagande och små pluppar att placera
ut på denna). Normalt sett brukar vi på F ha detta på ett cocktailparty där styret
står i ett hörn och gör reklam för denna, vi känner att detta är effektivast för vår
sektion då flest studenter som ej är sektionsaktiva kommer på detta arr.

§9 Övriga frågor • How to kursutvärdera: I How to kursutvärdera på ftek.se finns det en mening
i slutet som en del ställer sig undrande till: “Ni ska också skriva två korta
sammanfattningar över vad ni kom fram till som ska mailas till finform@ftek.se
respektive de som deltog på mötet” Vi funderar på om man bör ha kvar punkten
att man ska skicka in en text till Finform; vi kommer fram till att det bör vi
ha, men vi bör även omformulera instruktionerna och tydliggöra att det ska
enbart vara en superkort text till Finform.

• Skåpet i styretrummet ska rensas: Vi ska rensa skåpet i styretrummet,
gärna idag efter 17:00. Det innefattar att slänga gammal mat, kolla i pärmarna
och se om man kan slänga några papper. Det är kanske även möjligt att man
kan ställa in en del pärmar i kassörsrummet? Det ligger en massa SNFTM -
pikéer i skåpet, ska vi ha kvar dem? Vi funderar på om man kan hålla i dem
och låta eventuella puffar ha på sig dem, men de är rätt gamla och gråa.

• Kursutvärderarna: Det ligger på förslag att kursutvärderare från påföljande
år kanske kan diskutera med varandra vad som sagts på förra kursnämnden för
att se om något har förändrats. Detta kan dock bli svårt, man skulle istället
kunna be dem att kolla i gamla protokoll från kursnämnderna då dessa finns
någonstans på Studentportalen. Frågan är dock om kursutvärderarna kommer
att läsa dokumenten om vi inte ger dem till dem direkt? Vi kan kanske påvisa
att det förmodligen kommer att hjälpa dem i deras arbete att förbättra kursen.

• Möte om det psykosociala läget: Victor meddelar att alla är välkomna på
diskussionsmötet angående den psykosociala hälsan i eftermiddag i Donatorn.
Victor och Samo kommer att hålla i det och meningen med mötet är att disku-
tera varför läget ser ut som det gör och eventuella lösningar på problemet kan
vara.
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Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare
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§10 Nästa möte Nästa möte blir 27e september 2016.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13.00. .

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare


