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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. 12:13.

§2 Val av justerare Ella Larsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Alla har hjälp till med cocktailpartyt.
• Alfred har förberett inför masterintervjuerna.
• Anton och Filippa har varit på Freks besökskväll.
• Ella har skickat ut alla tider för kursnämnderna till kursutvärderarna.

TM ska få information om kontaktuppgifter till deras nya utbildnings-
sekreterare.

• Anton har skickat mail till Jana om övningstentamen i inledande analys-
kursen och till Christian Forssén rörande AI-kursen.

• Albert har varit på UU samt mailat om PQ.

§5 Genomgång av kurser Årskurs 1: Överlag bra. Svår programmeringsuppgift just nu, får se nästa vecka
hur det har gått. Jonathan vill ha med någon från SNF på kursutvärderingen
för fysikingenjörens verktyg. Josef går på den.
Årskurs 2: Mycket att göra för teknisk fysik.
Årskurs 3: De flesta är klara med experimentell fysik. Det behövs kursutvärde-
rare för kandidatarbeten i fysik och matematik.
Master: Mycket valbara kurser nu.

§6 UU recap På vissa program finns problem med att kursutvärderare inte dyker upp eller
är oengagerade när de väl är där. Det hölls även en uppföljande diskussion om
kontinuitet där de kom fram till att personliga överlämningar är bra.
Chalmers kommer de närmsta 20 åren undersöka hur de kan finansiera egen
forskning, vilket inte kommer påverka oss i någon nära framtid. Det kommer
även inledas en förstudie för hur man ska flytta all grundutbildning till Johan-
neberg.

§7 Möte med KfKb Kommer förmodligen ske snart, troligtvis på en måndag eller tisdag.
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§8 Kursenkätfika Genomförs under föreläsningen i sannolikhet och statistik på fredag.

§9 Inför SVL/PA-möte Mötet hålls på måndag klockan 12. Det som ska diskuteras är
• Vart studenter ska vända sig i olika studierelaterade frågor.
• Kontakt mellan SVL och studenter som misslyckats med många kurser.

§10 Aspning (P)ost och vinkväll hålls på måndag. Vi har vin, ost och kex kvar sedan cock-
tailpartyt.

§11 Övriga frågor Examinatorn i industriell ekonomi-kursen var sent ute med information om
digital examination med Inspera, vilket ledde till förvirring bland studenter.
Jana visste inte om att årskursrepresentanten för årskurs 1 ska hålla en öv-
ningstenta och ser ingen direkt fördel med det, utan avråder att hålla det då
det bara blir ett extra moment inför tentan.
Invalet för nya SNF sker torsdagen 12e maj.

§12 Nästa möte Tisdag 5/4.

§13 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:59!

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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