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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen
Kandidatansvarig Ella Larsson

Sekreterare Valter Schütz
Masteransvarig Alfred Weddig

Matansvarig Filippa Hultin
Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:02.

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Albert har varit i Malmö på SFS-FUM, mycket studentpolitik. Har även

mailat en grabb på data angående kursstatistik, börjat kolla på sin över-
lämning samt kollar på hur man ska uppdatera ftek-sidor.

§5 Genomgång av kurser Åk 1: Många får konstiga delpoäng på diskreten, ex. 0.3 poäng på en uppgift.
Om man inte har skrivit i LaTeX får man inga kommentarer på rättningen. 55
av 100 poäng på tenta kommer behövas för att få godkänt vilket är ovanligt
högt. Johan på statistiken har skadat armen och har gått över till slides. Be-
tydligt snabbare föreläsningar nu. Mek2: inga obligatoriska uppgifter men är
det bra eller dåligt? Vi får se från tentaresultaten. Programmeringen är svår
igen, de löser diff-ekvationer numeriskt. Uppgifterna är av väldigt varierande
svårighetsgrad och matematiken är svår.
Åk 2: Debatter i miljöfysik börjar idag. Teoripresentationer i expfys1 har också
börjat. Reglern uppfattas som lite svår för TM då de inte har läst elnät innan.
Åk 3: Kandidatarbetesrapport som ska in på torsdag. Inte så mycket fokus på
annat.

§6 Sektionsmöte Vill vi hitta på något med nyinvalda? Finns ingen tydlig tradition för SNF-
inval vad vi vet. Vi har 1k budget för inval. Anton, Filippa och Alfred tänker
ut något.

§7 Student voice Vi får pengar från kåren för att köpa fika.

§8 Möte med PA/SVL Nästa vecka, nyinvalda SNF deltar. Vi vill diskutera
• Mailet som SVL skickade ut till studenter som riskerar att inte få gå

vidare till nästa årskurs (se övrigt nedan).
• Kursutvärderingsprocessen
• Utvärdering av programomläggning
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§9 Övrigt

§9.1 Mail från SVL SVL skickade ut mail till ca. 300 studenter som riskerar att inte få gå vidare till
nästa årskurs på grund av att de har för få högskolepoäng. Studenterna blev
inbjudna till ett digitalt möte där de blev ombedda att lägga upp en individuell
studieplan med SVL.
Vi anser att mailet kunde ha varit bättre formulerat då det innehöll meningar
som exempelvis ”du blir spärrad om du inte svarar” och formuleringar med
röda bokstäver vilket ser aggressivt ut. Vi har hört att vissa studenter blev
väldigt upprörda. Mötet i sig var dock bra. Det var väldigt kort varsel mellan
mailet och mötet (2-3 dagar). På grund av hur programmeringen är upplagd
tror vi att många som fick mailet bara hade kuggat en kurs.

§10 Nästa möte Tisdag 17/5.

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:44!

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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