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Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev (till 12:25)

Veckobladerist Bjarne Sihlbom
Kandidatansvarig och mötessekreterare Matilda Hellström

Årskursrepresentant Simon Benstorp

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av justerare Bjarne Sihlbom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har förberett och arrangerat cocktailparty, deltagit på styretteam-

building, mailat och fixat med programmeringsstugor.
• Simon F har förberett och arrangerat cocktailparty.
• Andreas har förberett och arrangerat cocktailparty.
• Bjarne har lagt upp gamla tentor på Ftek.
• Emil har förberett och arrangerat cocktailparty.
• Matilda har förberett och arrangerat cocktailparty. Har även hittat ett

antal kursutvärderare och skapat en enkät som gör det möjligt att anmäla
sitt intresse för att vara kursutvärderare.

• Simon B har förberett och arrangerat cocktailparty.

§5 Kurser
• Åk1: Ulf är intresserad av att få reda på vilka som kursutvärderar. Än rå-

der delade meningar kring programmeringen, men ettorna har visserligen
endast haft en föreläsning, så det är svårt att dra slutsatser.

• Åk2: Bayesiansk inferenskursen fungerar bra. Tvåorna verkar ha upp-
skattat den första programmeingsstugan. Den första inlämningsuppgiften
för reglertekniken är släppt.

• Åk3: De förinspelade föreläsningarna i Matfys har mycket dålig bildkva-
litet, men då föreläsaren är bra tycks detta fungera ändå. Det råder förvir-
ring kring inlämningsdatumet för första inlämningen i Specrel. Överlag
fungerar saker ganska bra, men det förekommer regelbundna schemak-
rockar.

• Master: Inget nytt.

§6 Guldäpplet En enkät görs beträffande vem sektionsmedlemmarna vill ska vinna Guldäpp-
let. Det finns en mapp med stora mängder information som sekreteraren bör
ha tillgång till.
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§7 Utvärdering av
Cocktailpartyt

Bengt-Erik var ett bra val av föreläsare som inte nischade ämnet, utan nådde
ut till både fysik och matematik med spännande information om hans forsk-
ning. Lite mat blev över. Endast en bit av den glutenfria pajen åts, eventuellt
lagas en mindre glutenfri paj till nästa cocktailparty. Pateter menar att de har
upplevt att besökstrycket är länge i LP 2 och 3, vilket vi bör tänka på så att
cocktailpartyt i LP 4 inte blir som LP 1. Vi tror att vi höll budget, men Andre-
as ska dubbelkolla. Trots detta lagades mer mat än vad som gick åt. Vi har nu
även en hel del engångsartiklar kvar. De pappersmuggar som användes var inte
att föredra då de läckte rödvin på det träbord som användes i baren.

§8 Kursutvärderare Matilda fixar Facebook-inlägg med en enkät för intresseanmälan.

§9 Kursutvärderingsfika En patet har påmint om att om att det är en bra idé att bjuda ettorna som
besvarat kursenkäter på fika. Det är förvisso oklart om vi har råd att anordna
detta då vi även ska bjuda kursutvärderarna på baguetter. Mötet beslutar att
vi står över att bjuda på fika denna gång och istället endast påminner ettorna
om att besvara enkäterna. Simon gör detta under en föreläsning nu i veckan.

§10 SVL/PA-möte Eventuellt vill vi diskutera för- och nackdelar med förinspelade föreläsningar,
speciellt då schemakrockar förekommer. Mötet är överens om att en statusupp-
datering beträffande programmeringsstugorna ska ges. Eventuellt nämner vi att
även äldre är intresserade av att delta på programmeringsstugorna.

§11 Gruppbild Vi ska hitta en tid som fungerar för alla, för nu har kläderna kommit. Kläderna
behöver visserligen tryckas och troligen är den röda vinylen slut. Simon F gör
en gruppbildsdoodle.

§12 Teambuilding Bjarne gör en Doodle för detta. Vi föredrar generellt vardagskvällar, eventuellt
från 17 eller 19. Än så länge är det inte bestämt vilken bowlinghall som ska
besökas.

§13 Övriga frågor

§13.1 Matansvarig Eventuellt har vi en ny matansvarig, men den som möjligen kommer söka ska
fundera.

§14 Nästa möte 14/11 kl 12 i Acceptorn. Även SVL/PA-möte 9/11 kl 12:30.

§15 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:51!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Matilda Hellström
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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