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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Kandidatansvarig Ella Larsson

Sekreterare Valter Schütz
Masteransvarig Alfred Weddig

Matansvarig Filippa Hultin
Årskursrepresentant Anton Nordbeck

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

§2 Val av justerare Ella Larsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet

§5 Utvärdering av
cocktailparty

Överlag gick vårt första cocktailparty på plats väldigt bra. Ett par saker att
komma ihåg:

• Den veganska kladdkakan blev dålig, något saknades (kanske socker).
• Det blev ett lager fett på den veganska kladdkakan. Man kanske kan ha

någon sorts glasyr nästa gång som täcker fettet?
• Det blev hetsigt när vi serverade kladdkakan. Om vi gör tunnare kladd-

kakor nästa gång kanske folk tar mindre?
• Vi köpte in en ganska optimal mängd vin (7 bibbar varav 4 röda och 3

vita). Det röda gick åt mer så kanske 5 röda och 2 vita nästa gång?
• Fördelningen av veganskt/vegetariskt/kött var bra. Däremot hade vi inte

särskilt mycket glutenfri mat.
• Vi hade två olika storlekar på tallrikar. En storlek hade varit bättre.
• Pappersmuggarna vi köpte var lite för stora.

§6 UU på måndag Saker vi vill ta upp:
• Programteamet. Vissa studenter har ett behov av vägledning som inte

täcks tillräckligt för tillfället. Hur kommer det lösas i framtiden? Vad finns
det till exempel för stöd för studenter som hamnar utanför årskurser?

• Vad tar högskolan med sig från tiden på distans?
• Hur kommer ekonomibalans påverka utbildningen framöver?

§7 Möte med PA på tisdag Saker vi vill gå igenom:
• Utvärdering av programomläggning. Har studenterna någon åsikt om kur-

sen i linjär algebra de precis har läst, särskilt med tanke på ändringarna
som gjorts?

§8 Kursenkäter Vi vill dela ut fika till de nya studenterna så de lär sig hur kursutvärdering
fungerar. Måndag 16.00 under rasten på en mekanikföreläsning (för åk 1) samt
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elfält (åk 2) passar bra.

§9 Programråd Carin ska gå på det.

§10 Doodles En för fotografering, en för möte med SnKfKb, en för teambuilding. Albert
skickar, fyll i.

§11 Övriga frågor Carin beställer skjortor till Ella och Alfred.

§12 Nästa möte Tisdag 9/11 (med PA och SVL).

§13 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 13:07!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
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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