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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen
Kandidatansvarig Ella Larsson

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:07.

§2 Val av justerare Filippa Hultin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Alla kurser har kursutvärderare. Ella har mailat samtliga kursutvärderare

med information.
• Alfred har lagt ut alla masterintervjuer.
• Anton och Carin förberedde quesadillas för asptillfället.
• Albert har varit på Corporate-finance-kursnämnden. Han var på SAFT i

helgen och ska på programrådet.

§5 Genomgång av kurser Åk 1: Uppgifterna i diskret matematik är svåra och tar mycket tid, likt för år
2 förra LPn.
Åk 2: Många inlämningar i F2. Mycket att göra för vissa beroende på vilka
inlämningsdatum man har.
Åk 3: TM har rätt mycket att göra nu.

§6 Medtag från mötet med
KfKb

Kursutvärderingar där F/TM håller i mötet fungerar bra. Albert vill skriva
om How to Kursutvärdera på ftek.se för att den ska innehålla uppdaterad
information rörande KF.

§7 Valberedning Ella går på valberedningsintervjuerna och tar över ansvaret istället för Josef.

§8 Kursnämnd
Fysikingenjörens verktyg

Josef går på kursnämnden på torsdag som planerat.

§9 Student Voice Student Voice kommer vara öppet 9-20 maj och vi ska sätta upp papper med
frågor någon av de dagarna. Vi testar att hänga upp de på Focus denna gången
för att se vilken svarsfrekvens det ger. Det finns inget självklart datum då det
är bäst att hänga upp det. Vi får fundera på om det finns några frågor vi vill
lägga till.

§10 Inför UU8 Studentportalen ska göras om på grund av att den är svårnavigerad. Vi tycker
att den behöver en bättre sökfunktion, och att den borde behålla de genvägar
som i nuläget finns längst ner på sidan men att de inte nödvändigtvis måste
vara just längst ner.
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§11 Sektionsaktivatack Sektionsaktivatack hålls 19:e maj. Exakt utförande är ännu inte känt.

§12 SNF x Styret
verksamhetsplan

Styret vill veta om SNF har någonting vi tycker ska fokuseras på framöver.
Ingen på mötet kom på någonting spontant.

§13 Övrigt Kursnämnden i Corporate Finance: Examinatorn verkade vara öppen för kri-
tiken från kursutvärderingen. Det kommer förmodligen bli bättre nästa år.

§14 Nästa möte Tisdag 3/5.

§15 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:46!

Albert Vesterlund
Ordförande

Josef Jörgensen
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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