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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:06.

§2 Val av justerare Ella Larsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Filippa och Anton har delat ut fika till de som fyllt i kursenkäterna.
• Carin har färdigställt kvartalsrapporten och fått den godkänd.
• Albert har sammanställt motiveringarna till Guldäpplet och Guldkärnan.

§5 Genomgång av kurser Statik-tentan i mekanik 1 gick bra. Examinatorn var nöjd med resultatet.
Kursen i diskret matematik för TM årskurs 2 upplevs som svår. Det kan vara
värt för SNF att gå på kursnämnden och eventuellt mittkurs-mötet.
Kandidatarbetena har kommit igång. Hur de upplevs beror starkt på vilken
handedare man fått.

§6 PA-möte Det som ska tas upp är:
• Se om vi är på samma plan som PA gällande examinatorn i diskret ma-

tematik.
• Följa upp programmeringskursen sedan ändringarna i början av året.
• Få en överblick över hur tentorna och omtentorna gick i senaste tentape-

rioden.
Mötet kommer förmodligen hållas över Zoom.

§7 Nomineringstexter
guldäpplet

Albert har skrivit texterna och övriga deltagare på mötet tyckte att de lät
rimliga.

§8 Övriga frågor Gällande utdelning av studentbarometer-fika: Väntar på svar kring hur de ska
genomföras.
Det är dags för introlunch för kursutvärderarna i LP3. Vi håller det på måndag
nästa vecka. Ella och Anton skaffar baguetter innan.
Albert ska försöka få svar från de doktorander som tidigare frågat om de kunde
hålla en lunchföreläsning, men som inte återkommit med en tid.
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§9 Nästa möte Tisdag 8/2.

§10 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:38!

Albert Vesterlund
Ordförande

Josef Jörgensen
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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