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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson (12:20)

Sekreterare Valter Schütz
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:07.

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Alla har varit med på cocktailpartyt.
• Carin har kommit ikapp med bokföring och ska göra kvartalsrapport idag.
• Albert har mailat, bland annat med Julie om ett vektormoment i komplex

analys. Han gick även på UU.

§5 Genomgång av kurser Programmeringen har skärpt sig. Den upplevs som betydligt lättare nu.
Det finns förbättringsmöjligheter i fastan när det kommer till undervisnings-
kvalitet.

§6 UU Recap Besök av utbildningsområdesrepresentanter. De vill ha feedback från studenter
om vilka kurser som funkar bra/dåligt och varför. Mekanik 1 tycker vi är ett
exempel på en bra kurs.
Studenter som sökte exjobb sökte sig främst till arbeten som inte var på distans.
Institutioner har olika riktlinjer kring hur grupper i kandidatarbeten ska arbeta
(på plats eller fysiskt).

§7 Student voice Vi behöver bestämma en plats för den, Focus eller nästa cocktailparty kanske?

§8 Studentbarometerbullar Weidow finansierar bullar till alla som fyller i studentbarometern. Oklart vad
för sorts bullar, när de ska delas ut och av vem.
Vårt förslag: styret fixar bullar, vi delar ut. Den stänger om två veckor så bullar
om en vecka kanske?.

§9 Kursutvärderingsfika Vi handlar imorgon (möts upp 11.45), delar ut imorgon lunch ca 12.30.

§10 Halvtidsutvärdering Allt har gått bra hittills. Kom ihåg att delegera arbete om det känns som att
arbetsbördan är för hög.
Vi kollade igenom verksamhetsplanen för att se att den följs. Punkten om
kursval har inte getts tillräcklig uppmärksamhet, annars är vi nöjda.
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§11 Övriga frågor Albert snackade med SAMO igår angående bytet av examinator i diskret mate-
matik. Vi kan inte göra så mycket såvida inte något nytt händer i diskretkursen
då föregående incidenter behandlas som ”avklarade”.
Anton funderar på vad han ska göra med årskursrepresentantens ansvar att
hålla en övningstenta i envariabelanalys. Är det lönt att behålla den? Han ska
maila Jana angående syftet.

§12 Nästa möte Tisdag 1/2.

§13 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 13:03!

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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