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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. 12:09.

§2 Val av justerare Carin Lundqvist väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Carin jobbar med ekonomin, ska skicka in kvartalsrapport snart.
• Filippa har planerat mat för cocktailpartyt.
• Josef har mailat angående föreläsningen till cocktailpartyt.
• Alfred har ordnat en räkneövning över julen.
• Albert har pratat och mailat med viktiga personer.

§5 Genomgång av kurser Det verkar som att den senaste laborationsuppgiften i programmeringskursen
för ettorna har bättre svårighetsgrad än tidigare. Annars har kurserna inte
riktigt hunnit börja i läsvecka 1.

§6 Examinator i diskret
matematik

Alfred skickade mail till UU-enheten innan jul och har nu även snackat med
några av dem. Han har även snackat med vår SAMO och tillsammans har de
skrivit ihop ett dokument med diverse incidenter. SAMO ska ta detta vidare
till säkerhetssamordnaren på Chalmers.
Troligtvis kommer inget hinna hända denna läsperiod.

§7 Cocktailpartyt Föreläsningen hålls som vanligt, inom restriktionerna. Maten kommer inte ser-
veras i Nexus utan i samband med föreläsningen. Vi lagar mat idag och ons-
dag/torsdag förmiddag. Alfred har fixat ett formulär för smittspårning.

§8 Guldäpplet Vi har bestämt vilka vi vill nominera.

§9 Kursutvärderingsfika Nästa vecka.

§10 Övriga frågor Vi saknar nu en veckobladerist.
Albert ska på UU nästa vecka. Punkter som kommer diskuteras:

• Examinerande moment utanför ordinarie läsperiod
• Nästa Student Voice.
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§11 Nästa möte Tisdag 25/1.

§12 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:46!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Carin Lundqvist
Justerare

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