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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen
Kandidatansvarig Ella Larsson

Sekreterare Valter Schütz
Masteransvarig Alfred Weddig

Matansvarig Filippa Hultin
Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:23.

§2 Val av justerare Filippa Hultin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Josef bokat FB för asplunch.
• Ella har mailat.
• Filippa har planerat mat för asplunch. Det blir en fräsch böngryta.
• Albert har mailat om tentastatistik för lp2, finns nu på ftek.

§5 Genomgång av kurser TM1 ska skriva en 90 minuter lång teoridugga istället för munta som föregående
år i flervariabelanalys. Räkneövningarna är lite stökiga i Fourieranalysen då det
ibland är på plats och ibland genom Zoom.

§6 Aspning Asplunch på tisdag, vi lagar mat på förmiddagen. Upplägg för presentationen
är lite oklart, vi frågar Carin som ville ansvara för det.
Två av oss i SNF ska vara med på valberedningens intervjuer med aspar. Albert
och Josef skriver upp sig.
Valberedningen har delat SNFs meritprofil. Albert delar ett dokument där vi
kan ändra meriter och krav för våra poster.

§7 Nästa UU - JLM UU undrar hur vi tror mer jämlikhet, likabehandling och mångfald kan imple-
menteras i utbildningen. Saker vi har hört:

• En programmeringsföreläsare för några år sedan så något i stil med Ni
killar som håller på mycket med motorer kan visa tjejerna..."

Utöver detta har vi inte hört något särskilt allvarligt.
Bland föreläsare är andelen kvinnor väldigt hög om man jämför med köns-
fördelningen för anställda professorer, oklart vad detta beror på dock. Detta
påverkar karriärsmöjligheter då man har mindre tid för forskning.

§8 SVL En student har blivit runtskickad av SVL, fått sent inrapporterade betyg och
därmed indraget CSN. Vi har hört flera gånger att det är krångel med SVL om
man ligger mellan årskurser. En möjlig anledning till krånglet är att våra SVL
har högre arbetsbörda än SVL på andra program då F kuggar mer än andra
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program.

§9 Övriga frågor Matlagning för sektionsmöte: Albert har sagt att vi kan hjälpa till på torsdags-
mötet.

§10 Nästa möte Tisdag 22/2.

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

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Filippa Hultin
Justerare

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