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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. 12:09.

§2 Val av justerare Anton Nordbeck väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Filippa planerade maten för asp-lunchen.
• Albert har varit på UU samt förberett diplomen för Guldäpplet och Guld-

kärnan som behöver skrivas ut.
• Alla deltagare var med och höll i asp-lunchen igår.

§5 Genomgång av kurser Det finns oro i årskurs 1 gällande om de kommer ha tillräckliga programme-
ringsfärdigheter för kommande kurser efter nuvarande kurs, som lägger stort
fokus på numerisk analys. Bortsett från detta verkar kurserna gå bra.

§6 Sektionsmötesrecap Sektionen har beslutat om en V-modell för vegetarisk sektion som innebär att
50% av alla arrangemang från en kommitté ska vara helt vegetariska om man
har fler än fyra matbaserade arrangemang per verksamhetsår. Detta kommer
bara gälla i ett år, och kommer förmodligen inte innebära några större problem
för SNF.

§7 UU Recap På mötet diskuterades bland annat aspning och JML (jämställdhet, likabe-
handling och mångfald).
Fråga 7. Arbetsklimat i nuvarande kursutvärderingar kommer delas upp i två
frågor. De nya frågorna kan komma att formuleras så att svaren på dem blir
av mer känslig karaktär vilket kan påverka hur vi håller kursnämnderna på
sektionen något. Lite oklart i nuläget, men bra att hålla koll på.
På mötet tipsades om att studienämnderna kan följa med SAMO på deras
psykosociala ronder om de vill ha bättre koll på läget i sektionen.
Chalmers är öppna för förslaget att begränsa begränsa möjligheten för exa-
minatorer att lägga examinerande moment för en kurs på läsperioder efter de
läsperioder kursen ges på

§8 PA/SVL möte Ämnen som ska tas upp med programansvariga på måndag (28/2) är:
• Att studenter som söker hjälp av studievägledare skickas runt mellan
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personer och kan ibland hamna tillbaka hos studievägledaren.
• Resultatet från mittkursutvärderingen i programmering.
• Läget kring PQ till skrivarna

§9 Aspning Det vore bra om vi kunde höra med de andra kommittéerna och föreningarna
som har inval i LP4 kring deras aspningsschema så vi kan lägga våra aspnings-
aktiviteter på lämpliga tider. Vi borde även ha ett extrainsatt möte inom SNF
där vi bestämmer vad vi ska göra på våra aspningsaktiviteter.

§10 Lunchföreläsningen Lunchföreläsningen hålls onsdag nästa vecka med titeln ”Hur fysik kan belysa
biologi”. Vi skaffar baguetter som delas ut under föreläsningen.

§11 Övriga frågor Carin har varit med och sammanställt en lista på kurser inom olika områden
som kan passa som valbara, som visades på programrådet. Där finns bland
annat MTS-kurser som förmodligen kommer vara med i utbudet av valbara
kurser, vilket skiljer sig från nuvarande valbara kurser.

§12 Nästa möte Tisdag 1/3.

§13 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:56!

Albert Vesterlund
Ordförande

Josef Jörgensen
Sekreterare

Anton Nordbeck
Justerare

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