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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen
Kandidatansvarig Ella Larsson

Sekreterare Valter Schütz
Masteransvarig Alfred Weddig

Matansvarig Filippa Hultin
Blivande Sekreterare Emil Babayev

Blivande Kassör Andreas Erlandsson
Blivande Kandidatansvarig Karl Hallström

Blivande Vice Simon Franklin
Blivande Ordf Beatriz Bento Hansson

Blivande Veckobladerist Bjarne Sihlbom (12:13-)

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

§2 Val av justerare Ella Larsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Filippa, Josef, Alfred, Ella och Albert har varit på sektmötet.
• Josef och Ella har börjat kollat på sina överlämningar.
• De invalda gick på sektmöte och blev invalda.
• Albert har mailat angåengde Student Voice som kommer upp imorgon.
• De flesta var på PA/SVL möte.

§5 Genomgång av kurser Åk 1: Uppfattningen efter mittkursutvärderingen i diskreten är att Hegarty
inte bryr sig om vad studenterna tycker om den nya arbetsbördan. Sannsta-
ten är helt färdig med innehåll efter övergången till powerpoint. Resterande
föreläsningar blir exempel.
Åk 2: Allt flyter på bra.
Åk 3: Många inlämningar samtidigt som opponering och presentation för kan-
didatarbete = stressigt.
Master: Länkar till vissa kursnämndsprotokoll på physics (på studentportalen)
fungerar ej (404 error).

§6 Student Voice Imorgon på Focus. Vi har budget från kåren (350 kr) för att köpa fika. Albert
handlar senare idag. Frågorna från sektionen handlar om studieplatser och
stress i läsperioden (för varje årskurs). Från kåren handlar det om lunchplatser.

§7 Verksamhetsplan Punkter vi hade i vår verksamhetsplan som vi inte riktigt är klara med:
• Utvärdering av programplanen. Josef, Filippa och Valter skriver en

sammanfattning om vad som har uppkommit för nya åk 1.
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• Transparens och lättöverskådlighet vid kursval. Vi har missat det-
ta lite. Idag är sista dagen för att välja kurser till lp1 och vi har inte gett
någon info. Vi gör inlägg i FB-gruppen för åk 2.

• Utvärdera distansundervisning. Albert skriver ihop något om detta.
Vissa kurser har fortfarande hybridformat vilket vi hoppas kommer fort-
sätta. Andra har inspelade föreläsningar vilket också ibland är bra. På
plats är fortfarande bättre dock, PA vill ha fler på plats då vissa studenter
prokrastinerar. Även lättare för föreläsare att inte behöva spela in eller
dela på Zoom.

§8 Överlämning
• Modulbild. Bild i modulen är på oss, borde vara på nyinvalda. Fick mail

om detta igår. Nyinvalda ska kontakta foton, bild ska komma till fnollk
innan 1 juni. Alternativt tar Emil bilden.

• Gruppöverlämning. Det blir den 5e juni, dagen efter ET-raj.
• Individuella överlämningar. Ska göras.

§9 Övrigt Karl undrar om de röda meningarna i SVL-mail. Vi hoppas att det ändras till
nästa år. Vi är överens om att formuleringen inte låter lika illa nu när vi vet
att mailet bara var menat för dem som låg ordentligt under spärren.

§10 Nästa möte Tisdag 24/5.

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:52!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
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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