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Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin (distans)

Kassör Andreas Erlandsson (distans)
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av justerare Bjarne Sihlbom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Andreas har varit sjuk ett tag, jobbar på att betala ut utläggen från

cocktailpartyt.
• Simon har börjat fundera på nästa cocktailparty.
• Bjarne har uppdaterat Ftek med kursutvärderare och skickat ut infor-

mation till nollan om att det finns resurser på Ftek samt varit med på
kursnämnder.

• Emil har varit med på kursnämnden för SEE125 och gjort sekreterargre-
jer.

• Bea har jagat kursutvärderare.

§5 Kurser
• Åk1: Inga rapporter.
• Åk2: Vi borde hålla ett extra öga på årets omgång med elnätslabbar. De

har omarbetats och kan ha blivit mer krävande.
• Åk3: En inställd föreläsning i Termon, oklart om den kommer tas igen

eller om egna studier gäller.
• Master: Inga rapporter.

§6 Aspning Bea, Bjarne, Emil och Simon handlar gemensamt 17/9 under förmiddagen.
Andreas har SNF-kortet men kommer se till att vi får tag på det innan det är
dags att handla. Vi behöver dela inlägget om aspning i Nollangruppen och fixa
ett event på Facebook så man kan intressemarkera. Bjarne tar med vin från
cocktailpartyt (3/4 av en BiB rött, 1 flaska rosé och 1 flaska alkoholfritt vitt).
Eventuellt handlar vi lite mer vitt vin.

§7 Kommande
kursnämnder

30/9 är det kursnämnd i Subatomär fysik och Reglerteknik, Emil går på Regler-
tekniken.

§8 Verksamhetsplan och
sektionsmöte

Verksamhetsplanen skall godkännas på sektionsmötet LV6. Vi diskuterar föl-
jande punkter:

• Programomläggningen fortsätter i åk2, så en punkt om att aktivt utvär-
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dera åk2, medan utvärderingen av åk1 fortgår, borde läggas till.
• Eftersom man uppmuntras vara hemma när man är sjuk är det lätt hänt

att man missar föreläsningar. Vi borde därför lägga till en punkt där vi
informerar om och utvärderar möjligheterna att ta igen undervisning som
uteblir på grund av sjukdom.

• Vi behåller punkten om kursval med fokus på TM, där kursvalssituatio-
nen är något komplicerad. Eventuellt tillskrivs denna punkten en infor-
mationssida om kursval på Ftek.

• Punkten om fysisk verksamhet borde formuleras om till något i stil med
att den fysiska verksamheten fortskrider och att vi samtidigt skall under-
söka möjligheten för fler arrangemang.

§9 Övriga frågor

§9.1 PA & SVL-möte SVL pratade om att det behövde förtydligas att det var okej att missa en fö-
reläsning på grund av sjukdom eftersom den går att ta igen. Studenthälsan
kommer ha tre föreläsningar om mental hälsa under hösten, 50 platser per
gång. Detta borde vi sprida vidare. Julie önskade att man tidigarelägger mitt-
kursmötet (eller har flera) i kurser som går över flera läsperioder så att man
kan fånga upp problem tidigare.

§9.2 TIF375 Snittbetyg 4/5 i kursenkäten. Andelen underkända har minskat, något som är
bra. Undervisningen verkar fungera bättre på plats än vad den gjort tidigare
på distans. Eventuellt läggs det till ett extra räkneövningspass varje vecka.
Tillägget med speciell relativitetsteori verkade ha fungerat bra.

§9.3 SEE125 Snittbetyg 1.93/5 i kursenenkäten. Tre från SNF närvarade på kursnämnden,
med totalt tio deltagare. Det enskilt största problemet med kursen var att man
lade instegsnivån för hög. I en introkurs i programmering borde den vara noll,
trots att vissa kan mycket mer. När en eventuell åtgärdsplan har författats
borde SNF få tillgång till den. Vissa hade också anmärkt på att kursen gick på
engelska trots att undervisningsspråket i kursplanen är svenska. Det framkom
också att vissa studenter uttryckte oro om att inte ha ackvirerat tillräckligt
med kunskap för framtida kurser, något SNF borde hålla ett extra öga på och
diskutera på nästa PA & SVL-möte.

§10 Nästa möte 20/9 kl 12 i Acceptorn.

§11 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 13:04!
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Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Bjarne Sihlbom
Justerare

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