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Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson

Veckobladerist Hugo Bäckman (12:03-)
Sekreterare Valter Schütz

Masteransvarig Alfred Weddig
Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:01.

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Josef ska boka GD för nästa cocktailparty.
Carin meddelar att vi gick under budget för cocktailpartyt som nyligen arrades.
Hon har beställt de sista två skjortorna och varit på programråd.
Ella har varit på möte med JämF där det diskuterades att SNF och JämF
kunde samarbeta i något kommande arr.
Anton, Filippa, Carin och Alfred delade ut kakor för att få studenter att fylla
i kursenkäter.
Alfred har fått masterstatistik från Bengt-Erik.
Albert har varit på UU.

§5 Genomgång av kurser F1/TM1: Programmeringen är svår för de som aldrig har programmerat innan.
F2/TM2: Kursutvärdering för komplexen stängs innan tentorna har rättats.
F3/TM3: Kursutvärdering för termon stängs innan tentorna har rättats.

§6 Recap från UU3 Ekonomibalans är över! Chalmers har rekryterat en kurator.
Chalmers ändrar regelbundet sin ”vision” och nästa år är det dags igen.
Chalmers vill integrera jämställdhet och mångfald i utbildningen mer systema-
tiskt och centralt.
Chalmers vill behålla det som gick bra på distans men det ska inte bli hybrid-
undervisning, nu är allt på plats.

§7 Gamla kursnämnder
från LP4

Sannolikhet, statistik och risk: Bytte nyligen kurslitteratur vilket har uppskat-
tats.
Mekanik 2: Föreläsningarna var lite röriga i början av kursen men det blev
bättre i slutet. 60% fick inte godkänt på första tentan.
Expfys 1: Ordning på labbarna i del B kommer ändras. Tidigare labbar på
våren.
Miljö och matematisk modellering: Tentan kommer bli mindre men projekten

1



Möte 2021/22:SNF-13
SNF mötesprotokoll 2021-11-16

Fysikteknologsektionen, Chalmers

kommer bli mer omfattande. Ett delprojekt som fick dåligt betyg ska omfor-
materas.
Kandidatarbete: Det var svårt att hitta info då allt inte fanns på samma plats.

§8 Fotografering 24 november, lunchtid.

§9 Arr i sektionens vecka Läsvecka 6, fundera på idéer.

§10 Övriga frågor

§10.1 Mail om kursböcker En gammal F-teknolog hade hittat gammal kurslitteratur i sin källare och ville
donera dessa till sektionen. Albert svarar infoansvarig med vilka böcker vi vill
ha.

§11 Nästa möte

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

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Josef Jörgensen
Justerare

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