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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson

Veckobladerist Hugo Bäckman
Sekreterare Valter Schütz

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:13.

§2 Val av justerare Hugo Bäckman väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Fyra aspiranter deltar på mötet idag.
Carin har märkt att böcker i linjär algebra har försvunnit från Focus.
Josef har mailat om lokal samt bjudit in föreläsare till cocktailpartyt för lp2.
Ella har mailat kursutvärderare om att de inte får ha möte vid vissa tider. Att
detta var ett problem framgick vid vårt senaste möte med PA.
Albert har varit på UU2.

§5 Kurser F1 & TM1: Föreläsningarna i Linjär algebra har upplevts som lite röriga men
nu är det bättre. Distansföreläsningar är inte så nice men det tycks ändå vara
bättre än förra året då föreläsare har anpassat sig.

§6 Möte med mPA för
Physics

Programansvarig för masterprogrammet Physics ville ha våra åsikter om pro-
grammet som helhet, men även varför vi tror att det är relativt få som söker
detta året. Det nämndes att lp1 i första året på Physics är väldigt stressig
och att det kan finnas studenter som aktivt väljer bort programmet för den
anledningen.

§7 UU2 Info från UU2
1. Examination i lp1 kommer ske på plats.
2. Plussning är okej.
3. Kårkort ska inte behövas som id-kontroll på tentor, istället ska mobilen

användas. Denna lösning har ännu inte implementerats.
4. Studentrösten kommer vara 3-17 november. Posters som tillåter studen-

ter att rösta sätts upp i kårhuset men sektionen kommer även få egna
posters. Vi sätter upp en sådan på cocktailpartyt lp2. Vad huvudfrågan
för studentrösten ska handla om är ännu inte bestämt men sektionen kan
även ställa egna frågor.

5. IT har också haft problem med byte av studievägledare. Albert kontaktar
PA för att se var problemet ligger.
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§8 Sektionsmöte Nu på onsdag. Albert kommer presentera verksamhetsplanen.

§9 Expfys Lars Hellberg vill ha heldagslabbar för Expfys 1 på ”Of Course”-dagen. Detta
hade gjort att kursen slutar en vecka tidigare vilket hade minskat arbetsbördan
för studenter i lp4. Vi avråder honom då vi tror att det är principiellt dåligt
att hindra studenter från att delta på en dag avsedd för personlig utveckling.
Många studenter har nog inte koll på exakt när ”Of Course” är och kanske
råkar boka in en labb trots att de vill gå.

§10 Cocktailparty lp2 Föreläsaren blir Ulf Gran och föreläsningen kommer ske i FB. Vi vill ha access
till personalrummet men det går inte att boka. Istället måste man boka Nexus.
Vi bokar fr.o.m. kl 16.00 så vi hinner förbereda. Kapaciteten är 110 personer
vilket borde räcka. Vi ger access till vice ordförande och matansvarig. Josef
mailar på torsdag.

§11 Ersättning till SI Det kommer innebära mycket administrativt jobb. Vi i SNF är villiga att hitta
folk som kan dra i det hela men vill inte själva dra i det.
Hugo är redo att ta på sig ansvar som att kontakta föreläsare och ta fram
material. Han kommer ge ett tydligt besked till PA om vad han är beredd att
göra och så får vi se hur det utvecklas.

§12 Skyddsrond Vice ordförande i styret gjorde skyddsrond och fann att det finns många data-
salar vid FB som inte används till undervisning. Kanske konvertera till grupp-
rum?

§13 Övriga frågor

§14 Nästa möte Nästa tisdag, 12/10.

§15 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:58!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Hugo Bäckman
Justerare

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