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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck
Blivande Sekreterare Emil Babayev

Blivande Kassör Andreas Erlandsson
Blivande Kandidatansvarig Karl Hallström

Blivande Vice Simon Franklin
Blivande Ordf Beatriz Bento Hansson

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:11.

§2 Val av justerare Carin Lundqvist väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Josef har skrivit överlämning.
• Beatriz har varit på styretmöte och mailat Foton (fotografering sker på

lördag) och gått på en utbildning.
• Albert fixade Student Voice i onsdags och har gått på styretmöte. Igår

testade han en chattrobot som ska svara på vanliga frågor kring utbild-
ningar på Chalmers med nyantagna som målgrupp.

§5 Genomgång av kurser Åk1: Diskreten, statistiken och programmeringen har flera inlämningar sista
veckan.
Åk2: Många inlämningar och muntliga framföranden för F, TM är lite mer
chill.
Åk3: Relativt lugnt om man är färdig med kandidatarbetet, annars stressigt.
Master: Kaos med inlämingar på MPNAT.

§6 Student Voice - resultat Resultatet från både denna omgång och tidigare omgångar finns på drive.
Åk1 upplever mycket stress i lp1, lp3 och lp4 men lite mindre i lp2. Slutsats:
fortsan är lättare nu än den var för några år sedan. För de andra årskurserna
upplevs lp4 som mest stressig (möjligtvis för att det är lp4 nu när frågan
ställdes).
Nästan alla studenter tycker att det finns för få studieplatser. Det finns dock
studieplatser i biblioteket som inte nyttjas lika ofta som ex. övergången.
TM mår sämre än F, båda mår sämst på Chalmers.
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§7 SNFika Måndag kl 15 nästa vecka låter bäst. Carin, Alfred, Anton, Filippa, Beatriz
och Valter fixar något. Albert löser PR.

§8 Sommarlov Inte så mycket SNF-relaterat som händer, skiftet sker dock officiellt i juni. Ny-
invalda ska kolla sin mail då och då under sommaren. Tänk extra mycket på
cocktailpartyt, särskilt då matansvarig saknas. Mer info kommer under gruppö-
verlämningen 5 juni.

§9 Övrigt

§9.1 CLS CLS står för ”Vetenskapens lärande och kommunikation” (allmänt känt som
”fackspråk”). Vi fick en fråga från deras studentrepresentant om vad vi tycker
om fackspråksmomenten, vad är bra, vad kan förbättras?
Vi har uppfattningen att fackspråk ofta inte upplevs som det roligaste. Mycket
likt innehåll i varje föreläsning gör att det ibland inte känns givande.
Vi har två konkreta förslag. Det första är att fackspråksmomentet i miljöfysiken,
som handlar om hur man refererar och söker i databaser, flyttas till åk1. Det
andra är att vi får respons på labbrapporter i expfys2.

§9.2 Mastersida på ftek Alfred funderar på att fixa en mastersida på ftek. Han kommer behöva hjälp
av Albert.

§9.3 Överlämning Ska vi laga mat allihopa? Oklart. Några personer (inte alla) handlar en timme
innan matlagning.

§10 Nästa möte Aldrig?

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:49!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Carin Lundqvist
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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