
Möte 2021/22:SNF-23
SNF mötesprotokoll 2022-03-22

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-03-22

Tid: 12:00
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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

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:08.

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Josef har lagat mat, bjudit in föreläsare till cocktailpartyt och lagt upp

PR på facebook och ftek.
• Filippa har planerat cocktailparty, handlat och lagat mat.
• Carin har handlat och är ikapp med bokföring.
• Valter har handlat.
• Alfred har börjat tänka på mastersintervjuer.
• Anton har lagat mat.
• Albert har varit sjuk men samtidigt agerat veckobladerist på ftek samt

mailat.

§5 Genomgång av kurser Statistikkursen läses tillsammans av många program (F1, TM1, F2 och KF).
Kan bli problem med platser i salen.
Finanskursen som gick i lp3 för TM2 har fått lite klagomål. Föreläsaren ut-
tryckte politiska åsikter och gav aktietips.
Diskreten som också lästes av TM2 i lp3 uppfattades som givande men inläm-
ningarna tog mycket tid, dvs. kursen hade hög arbetsbelastning.
Regleren har ny föreläsare.

§6 Modultext Behöver kortas ner. Albert skriver något som liknar det gamla.

§7 Möte FnollK FnollK vill träffa oss och prata om vilka arr vi vill ha under mottagningen. Vi
bestämmer 7 april som ett mötesdatum.

§8 Progkursen Programmeringskursen som ettorna läser har fått mycket kritik hittills och det
var därför intressant att se vad resultatet av mittkursmötet som hölls innan
tentaperioden blev. Kritiken hade inte riktigt kommit fram till examinatorn
då denne inte delade samma uppfattning om hur kursen går hittills. Statistik
visades upp för examinatorn där det framgick att de flesta studenter inte var
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nöjda. Det största problemet med kursen verkar vara att det är alldeles för lite
fokus på grunderna i programmering och istället mycket mer numerisk analys.
Detta är förmodligen meningen med kursen men numerisk analys blir svårt
om man inte fattar programmeringen. I början var kursen för svår men nu har
istället vissa uppgifter blivit för enkla då det är mest copy-paste som behövs.
Vissa kursmål har skippats helt, t.ex. objektorientering.
Vi vet fortfarande inte vad resultatet av mittkursmötet blev men ska kolla med
kursutvärderarna. Frågor vi har:

• Hur har examinatorn reagerat?
• Vad kommer ändras?

§9 UU7 Tema: kontinuitet. Frågor till oss:
• Hur har vi överlämning? Skriftligt och muntligt.
• Hur samlar vi kunskap? Drive.
• Vad saknade vi i vår överlämning? Inget särskilt.

§10 Cocktailparty Föreläsningen för cocktailpartyt kommer vara i KE och där finns det fler plat-
ser än i Nexus. Vi uppskattar att det behövs ca. 190 biljetter. Personer som
förmodligen kommer: SVL, Lars Hellberg, Tünde, Martin Cederwall, Jonathan
Weidow.

§11 Övriga frågor En person i F2 har lagt fram förslag om att Tünde borde undervisa i elfälts-
kursen.

§12 Nästa möte Tisdag 29/3.

§13 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:58!

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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