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Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Vice Ordförande Albin Ahlbäck

Kassör Anton Wikström
Sekreterare Emma Nirvin

Veckobladerist Ida Ekmark
Kandidatansvarig Elin Ohlman

Masteransvarig Johanna Warnqvist
Matansvarig Tobias Wallström [12.06]

Årskursrepresentant Erik Broback

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:01.

§2 Val av
justerare

Ida Ekmark väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

Samtliga var med på SNFika och preppat Cocktailparty

• Anton har bokfört

• Elin har letat kursutvärderare, bokat infolunch till kursutvärderare och varit
på möte med Weidow

• Albert har varit på möte med Weidow

• Johanna har börjat dra i mastersintervjuerna och mailat med examinatorer
angående publicering av canvas-aktiviteter

• Emma har mailat med Bengt-Erik

• Albin har mailat med föreläsare och Weidow och var även med på mötet med
Weidow

• Tobias var på mötet med Weidow

• Ida har ordnat med tentor på ftek, undersökt om videoföreläsningar och varit
på möte med Weidow
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§5 Expfys
återkoppling

Det är problem med brist på återkoppling i båda kurserna, vilket leder till försämrad
chans till utveckling från lab till lab. I Expfys 1 får studenter endast totalpoäng, inget
om poängfördelning över vissa delar. Många förändringar till i år kan ha lett till att
allt inte hinner lösas nu. För expfys 2 ligger problemet istället i vissa sena rättningar
på grund av att alla ska få lika rättning och därför måste alla ha gjort labben innan
något rättas. Vi tycker att feedback borde finnas åt de som vill ha den. Studenter
borde åtminstone få en poängsumma utifrån en mall, främst till expfys 1. Ida pratar
med Vitali om expfys 1.

§6 Elfält
tentamen

Webbfrågorna som ger bonuspoäng är samma år ut och år in, vilket gör att studenter
hittar gamla svar, vilket motverkar syftet. Det finns inga officiella facit till förstå-
elsedelen på tentan, vilket bland annat gör det svårare för studenter att överklaga
rättningen. Formuleringen på både webbfrågorna och förståelsedelen på tentan är
otydlig, och kan ha olika svar beroende på hur texten tolkas. Detta borde ändras.
På grund av de faktum att frågorna ej byts ut och att slump-generatorn som väljer
ut frågor är skriven som den är har inte alla studenter samma förutsättningar för
webbfrågorna, vilket också bidrar till att vi anser att momentet borde förbättras.

§7 Svarsfrekvens
student-

barometern

Vi vill öka svarsfrekvensen på studentbarometern. Ett förslag på hur vi kan göra detta
är att bjuda på fika till de som svarat på enkäten. Förslag på när detta kommer ske
läggs i slack. Albert ska fråga Weidow om de är okej med detta samt ifall de kan
sponsra fikat.

§8
Mastersintervjuer

Än så länge är MPENM och MPWPS representerade. Eventuellt även MPBIO och
MPAME. Det finns ett dokument i vår drive med sammanställda frågor. Dessa ska
Erik och Anton läsa igenom innan torsdag så att allt låter rimligt. Om man har
förslag på personer som skulle kunna svara på dessa frågor finns även ett dokument
för det.

§9
Kursutvärderings-

fika

Vi vill försöka ha det i FL41. En doodle kommer skapas där alla kryssar i när de kan.
Vi vill dessutom kunna få in så att vissa klasser kommer olika tider om det går.

§10 Övriga
frågor

• Räknestugor: Det verkar vara uppskattat, men jobbigt schemamässigt. Vi
skippar att ha det nu, och rekommenderar PA att istället starta SI-pass även
för F.

• PA TM: Albert ska maila om ett första officiellt möte med Julie.

• Mötet med Weidow: De som inte kunde närvara på mötet med Weidow vill
ha en punkt nästa vecka med en snabb recap om vad som diskuterades.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 28 januari 2020.
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§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 13.04.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Ida Ekmark
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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