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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:06.

§2 Val av justerare Filippa Hultin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Carin har förberett kvartalsrapporten som ska in i slutet av tentaveckan. Hon
har även fixat ett spreadsheet för att kunna beställa representationsplagg till
de nya.
Alfred har justerat protokoll.
Filippa har fått en överlämning av Mijo. Hon har bokat helikoptern en vecka
innan cocktailpartyt vilket kanske är lite tidigt.

§5 Genomgång av kurser F1/TM1: Inget avvikande. Kursen i linjär algebra har blivit lite större och
de nya delarna finns inte med på gamla tentor vilket gör det lite svårt att
tentaplugga.
F2 ska skriva sin första tenta på plats.
F3: allt bra.
TM3: allt bra.
CAS: En inlämning har flyttats till fredag i tentaveckan då all teori som krävdes
ännu inte hade gåtts igenom.
Nano: En posteruppgift förvandlades till en powerpoint-presentation, en vecka
innan uppgiften skulle presenteras.

§6 Kvantdugga Kvantkursen som F3 läser har en dugga nu på fredag, precis innan tentavec-
kan. ”Duggan” har en skrivtid på fyra timmar och man måste få godkänt på
den för att få godkänt på kursen vilket i princip gör det till en tenta i alla
avseenden förutom benämning. Det finns dessutom inga ”omduggor” vilket är
problematiskt. Albert mailar examinatorn.

§7 Skrivtid dugga Några studenter som läser envariabelanalys fick inte förlängd skrivtid på dug-
gan. De har rätt till förlängd skrivtid på tentamen men var osäkra på vad som
gällde för duggor. Albert kollade upp vad som gällde i styrdokumenten och
fann då ”Duggor räknas inte som skriftlig tentamen” med en förklaring att
personer som vill ha förlängd skrivtid på duggor personligen måste vända sig
till examinator för att få detta.
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§8 Cocktailparty Cocktailpartyt börjar närma sig. Filippa bokar helikoptern tisdag förmiddag så
vi kan åka och handla. Vi lagar mat 13-17 tisdag-torsdag och Filippa planerar
vad som ska lagas varje dag.

§9 Övriga frågor Carin vill ha fönsterskrapor i alla FL-salar och tänker maila någon om det.

§10 Nästa möte Måndag 1/11.

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:50!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Filippa Hultin
Justerare

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