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Närvarande
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Kandidatansvarig Ella Larsson

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:03.

§2 Val av justerare Carin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Vi har arrat Cocktailparty.
Albert försökte dela ut guldäpplet på en föreläsning men det gick inte särskilt
bra. Gick även på UU.
Carin har skickat budget till styret och beställt kurslitteratur till Focus.
Josef gick på SSNFF-möte.
Ella har hittat kursutvärderare. Ska snart göra inlägg på facebook-sidor.

§5 Genomgång av kurser I experimentell fysik 2 (TF2) har man behövt välja mellan de två varianterna
bas och tillägg i läsår 2 lp4. Vissa studenter tycker att info om detta har varit
dåligt. Carin mailar Jonathan Weidow för att se om det går att ge bättre info
nästa gång kursvalet ska göras.q
Olinjär optimering (TM3) har ovanligt många inlämningar/labbar.

§5.1 Vektorfält i F2 Vektorfältskursen ges på plats utan möjlighet att delta på distans, vilket har
gjort att en student har frågat om vår åsikt på formatet. Vi anser att ett
hybridformat med undervisning på plats med möjlighet att delta på distans
naturligtvis hade varit optimalt men förstår samtidigt att det kan vara job-
bigt rent tekniskt att pilla med kamera och ljud. Dessutom ger föreläsaren
tillgång till föreläsningsanteckningarna digitalt och därför anser vi situationen
acceptabel.

§6 Info

§6.1 Cocktailpartyt Arret gick bra och vi uppskattar att cirka 50 studenter dök upp.

§6.2 UU Albert träffade de andra studienämnderna. De pratade bland annat om mål
och förväntningar samt programomläggningar.
Ett problem som diskuterades var vad man kan göra om föreläsare är ovilliga
att svara på frågor på föreläsningar.
Ett annat problem som hade uppkommit var att en åtgärdningsplan som hade
skapats för en kurs inte representerade studenternas åsikter om kursen tillräck-
ligt väl. När studienämnden försökte ge respons på detta fick de inget svar.
Studienämnden rekommenderades att kontakta sina programansvariga.
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§6.3 Annat
• 50% av undervisning ska vara på plats enligt högskolan. Hör av dig till

PA eller mPA om så inte är fallet. Skicka dessutom en hemlig kopia till
kårledningen. Mer info finns på studentportalen.

• Det ska göras en ny studentportal.
• Adobe-produkter finns i källaren till A-huset.
• Of Course: en schemabrytande dag med fokus på personlig utveckling.

Maila SO senast 17 september om ni är sugna på att hjälpa till med
arrangerandet.

• Ett Slack-workspace skapas för studienämnder och U-enheten. Vi blir
inbjudna snart.

• Regeländringar sker för utbytesstudier. Antalet högskolor man kan söka
till kommer sänkas till två från fyra. Antagningsproceduren ändras också.
Det nya konceptet kallas ”Global exchange”.

• ”Plussning” kommer tillbaks men vi vet ej när. Antingen lp1 eller lp2
troligtvis.

§7 Mottagning

§7.1 SSNFF Ikväll på Focus.

§8 PQ (printer quota) Just nu får vi 60 pq per termin (2 läsperioder) vilket är en minskning från 250
som vi fick förut. Carin hävdar att man i genomsnitt behöver skriva ut mer än
60 sidor i F2 då man måste skriva ut många labb-pm. Carin kommer uttrycka
sin oro till PA i ett mail.

§9 Komplexanteckningar Kfkb har tagit fram anteckningar till komplexen i ett overleaf-dokument. De
har löst flera uppgifter men inte alla. Vi länkar till detta på ftek och bjuder de
på fika efter mottagningen.

§10 VP (verksamhetsplan) Borde vara färdig senast lv5.
Fokus på konkreta saker: att följa kursomläggningar, ge tydlig info kring kur-
sval/master.
Tills nästa gång: kika på gamla verksamhetsplaner.

§11 Övriga frågor Inga.

§12 Nästa möte Nästa tisdag, 14 september.

§13 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:57!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Carin
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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