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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:07.

§2 Val av justerare Ella Larsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Ella har hittat de flesta kursutvärderare.
Carin har fått kursböcker men inte någon faktura ännu och har skickat mail
om PQ och kursval. Har även fått tillgång till bokföringen men väntar på att
Linnea ska hjälpa till.
Albert har inte gjort så mycket, börjat kika lite på VP.
Josef har inte gjort mycket SNF relaterat.

§5 Kurser Ella har hört att Ida Ekmark som är studentrepresentant i institutionsrådet
för Matematiska vetenskaper fått info om kurserna i ettan men väntar på ett
mail med exakta kommentarerna.
F2 - Fungerar bra
TM2 - Vektoranalysföreläsningarna är lite samma som i flervariabel och aning-
en grundläggande i början.
F3 - Rullar på bra
TM3 - Allmänt bra, termon krockar med 3/4 valbara kurser Albert ska maila
om det

§6 Info/Updates Slack - Utbildningsenheten har skickat ut en länk till en slack där man ska gå
med med sina privata konton. Albert skickar ut länken på messenger.

SVL TM - TM har fått en ny studievägledare som heter Anna Goffe så hon
ska bli inbjuden till möten framöver.

§7 VP Verksamhetsplanen ska vara klar senast lv5 då slutgiltiga kallelsen skickas ut.
Punkter vi vill kika vidare på är Programomläggningen, Psykosociala hälsan,
Öka transparensen med kursval, Utvärdera underivsning under COVID-19 och
Återupptagandet av SNFs arbete. Albert skriver ihop ett utkast till nästa möte.

§8 LP1 Aspning Vi ska ha en aspning nu i LP1 för att försöka fylla resterande poster i SNF. Vi
säger att onsdag den 29:e kl 17:15 blir bra för arret och Albert mailar om att
boka lokal. Det blir lite chill spelkväll/mingel med oss i SNF och så bjuder vi
på fika.
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§9 Möte med KfKb Vi är lite upptagna denna veckan men har gärna ett möte med KfKb någon
gång framöver i läsperioden. Vill snacka lite om kursnämnder och allmänt hur
våra sätt att kursutvärdera skiljer sig åt så det blir lättare för kursutvärderarna
att veta vad som gäller.

§10 Övriga frågor

§10.1
Kursutvärderingsluncher

Ella vill hålla en kursutvärderingslunch nästa vecka så kursutvärderarna vet
ungefär hur det brukar gå till. Troligen blir det måndag nästa vecka på plats
och vi köper in mat (typ baguetter) och bjuder dem på.

§10.2 Focusbiblioteket Vi behöver gå igenom böckerna som finns på focus och rensa lite vilka som
borde vara kvar och vilka som kan tas bort. Inte så jättebråttom men Carin
skriver om det någon gång framöver

§11 Nästa möte

§12 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:53!

Albert Vesterlund
Ordförande

Albert Vesterlund
Sekreterare

Ella Larsson
Justerare

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