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Fysikteknologsektionen
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2021-12-07

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Veckobladerist Hugo Bäckman
Sekreterare Valter Schütz

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:09.

§2 Val av justerare Alfred Weddig väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Josef har justerat.
Filippa har börjat kolla på mat för nästa cocktailparty.
Valter bokade teambuilding (escape room).
Alfred har skickat ut information till CAS angående en tävling i syntetisk
biologi.
Anton, Filippa och Valter har varit på mötet som Weidow höll i angående
resultaten i envariabelanalys.
Albert har mailat angående byte av examinator i diskret matematik, samt varit
på UU.

§5 Genomgång av kurser Inget särskilt.

§6 UU recap Projektledare för Tracks-konceptet besökte UU.
Kåren informerar: för tillfället behöver inte examination ske i samma läsperi-
oder som kurser går. Andra sektioner har haft problem men det är lugnt från
vårt håll.

§7 SNFika Vi håller i det i slutet av omtentaveckan.

§8 Cocktailparty Snart dags men vi skjuter på planeringen lite.

§9 Möte med PA nästa
vecka

Weidow har sagt att han kan betala för räkneövningar inför omtentan i en-
variabelanalys om intresset finns. Anton och Filippa skickar ut en enkät om
detta innan torsdag. Vi undrar dels om intresset finns men även vilket format
(digitalt/fysiskt/hybrid).
Saker vi vill diskutera:

• Ny examinator i diskret matematik.

§10 Guldäpple På sektionens middag i lv6 lp3 ska vi dela ut guldäpplet och guldkärnan. Vi
borde ha utsett en kandidat i början av lp3.
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Valter fixar formulär som studenter kan fylla i för nomineringar.
Kanske gör PR under SNFika?

§11 Populärvetenskaplig
presentation

Två doktorander vill hålla i en föreläsning. Förslag: lv6 lp3 sektionens vecka.

§12 Övriga frågor

§12.1 Föreläsare till CP Kanske Jan Grahn?

§13 Nästa möte Tisdag 18/1.

§14 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 13:00!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Alfred Weddig
Justerare

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