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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-05-03

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson

Sekreterare Valter Schütz
Masteransvarig Alfred Weddig

Matansvarig Filippa Hultin
Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av justerare Anton Nordbeck väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Josef gick på kursnämnd för fysikingenjörens verktyg och Fourieranalys.

Det har visats att årskursrepresentanten från KfKb ofta glöms att bjudas
in till kursnämnden i kurser som samläses av F och KfKb. Vi borde ge
info om detta på ftek.

• Ella har valberett sökande till SNF. Har även pratat med kursutvärde-
rare för diskreten (åk2). Inlämningsuppgifterna är extremt stora och
tidskrävande men Hegarty vill inte ändra.

• Anton krockade med ett trafikhinder när han körde elsparkcykel.
• Albert har valberett sökande till SNF och varit på programråd för TM

samt varit på UU.

§5 Genomgång av kurser Åk 1: Kursen Sannolikhet och statistik ligger efter. I diskreten är inlämningarna
väldigt svåra med många bevis och ca 15 uppgifter per inlämning. I mekanik
2 har de obligatoriska uppgifterna och bonusuppgifterna blivit borttagna. I
programmeringen känns uppgiferna lite mer relevanta än förut med koppling
till sannolikhet och statistik.
Åk 2, Josef: som gymnasiet fast värre. Många muntliga presentationer för F2.
Åk 3: M3 har projekt som tar mycket tid men som inte ger så mycket. Liknande
arbete som med kandidatarbetet vilket gör att kurserna inte känns särskilt bra
att läsa samtidigt. Kandidatarbetetsrapporten har deadline snart så den tar
mycket tid.

§6 UU Recap Folk fick uttrycka åsikter om studentportalen.
Student voice är snart, vi får pengar av kåren för att dela ut fika samtidigt.
UKä har godkänt Chalmers jämställdhetsarbete.
Studenter kommer kunna välja ur ett större utbud av MTS-kurser.
Examination begränsas till viss del för att hamna i samma lp som kursen.

1



Möte 2021/22:SNF-27
SNF mötesprotokoll 2022-05-03

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Angående deadlines för uppgifter: helgen ska vara fri tid från skolan. Vicerek-
torn för grundutbildningen har sagt till vice prefekter att deadlines till inläm-
ningsuppgifter inte läggs efter 17.00 på vardagar. Man ska även få reda på
deadlines tidigare, för tillfället får vissa bara info samma vecka.

§7 Programråd TM Recap Inte många deltagare. Joakim är ny utbildningssekreterare. Julie tycker att
mittkursmöten borde ske oftare. Exempelvis kanske 2 mittkursmöten är lagom
om kursen sträcker sig över 2 lp. Kravet att läsa en optimeringskurs på TM
försvinner.

§8 Utvärdering av
programomläggning åk1

Vi skjuter på detta tills efter invalet så att nya SNF kan vara med.

§9 Överlämningar Det är dags att tänka på dessa och uppdatera vid behov. Typ deadline 1 juni.

§10 Övrigt F:s programråd imorgon. Förslag: mindre obligatoriska expfys 2-labbar då ar-
betsbördan kommer kännas hög nu när alla kommer läsa fastalabben. 1.5 hp
per labb är väldigt lite, borde egentligen vara närmare 2 hp.
Student voice tema: lunchplatser. Förslag på fråga: är Focus för litet för lunch-
platser?

§11 Nästa möte Tisdag 10/5.

§12 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:42!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
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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