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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 (-12:42)

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av justerare Alfred Weddig väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Ella höll i föreläsning om kursutvärdering, Anton hjälpte till. Filippa och

Valter var också där.
• Carin har bokfört.
• Albert har mailat pristagare till guldäpplet/guldkärnan och svarat på

mail från SNKfKb.

§5 Genomgång av kurser Programmeringen är inte för svår längre, men det känns som att man inte lär sig
så mycket grundläggande programmering och att kursen kan förbättras. Många
uppgifter innebär att få ett färdigt program och byta ut några delar vilket
leder till att man aldrig lär sig skriva fullständiga program. Det kanske hade
varit rimligare att spara den numeriska delen till lp4 så man kan få använda
kunskaper från den parallella statistikkursen och ägna tiden innan lp4 åt att
lära sig grunderna i programmering.
Fastan har blivit bättre. Elsebeth har fixat en mikrofon och högtalare så man
hör henne väl. Det har varit problem föregående år att man inte hör henne.

§6 Aspning Tidigare år har vår aspning bestått av att asparna får hjälpa till på cock-
tailparty, samt gå på casekväll och post- och vinkväll. Denna året vill vi ha
en asplunch med presentation och tänker att det passar bra under sektionens
vecka, 22 februari. Vi försöker boka FB för detta.

§7 Studentbarometer Albert och Samo löser utdelning av bullar.

§8 Återgång till
campusundervisning

Det händer. ”Fullt tillbaka” 21 februari, men det kommer fortfarande finnas
möjlighet till hybridformat i vissa kurser.

§9 KfKbs PAs schema KfKbs PA vill boka in kursnämnder för kurser som samläses långt i förväg
(innan kurserna börjar och kursutvärderare utses). Det kommer troligtvis in-
nebära lite jobb från vår sida, till exempel kan vi föreslå tider och kolla så det
inte krockar med studenternas schema.
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§10 Feedback undervisning
på MV

Institutionsrådsrepresentanter för matematiska vetenskaper vill ha feedback
om undervisningen på MV och har därför lagt upp ett formulär. Gå in och
svara om ni vill.

§11 Mat på sektionsmöte Två sektionsmöten denna lp. Vi kanske hjälper till.

§12 Övriga frågor Carin ska på programråd imorgon och har kollat på nya valbara kurser för F3.

§13 Nästa möte Tisdag 15/2.

§14 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:49!

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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