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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-11-14

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom (från 12:13)
Kandidatansvarig Matilda Hellström

Årskursrepresentant Simon Benstorp

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

§2 Val av justerare Simon Franklin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har varit på möten.
• Simon F har inte gjort något utöver det vanliga.
• Andreas har lämnat in första kvartalsrapporten.
• Bjarne har inte gjort något utöver det vanliga.
• Emil har inte gjort något utöver det vanliga.
• Matilda har skrivit Facebookinlägg och hittat kursutvärderare.
• Simon B har påmint åk1 om att fylla i kursutvärderingarna.

§5 Kurser
• Åk1: Resultaten från första analysen har kommit, men vi har inte sta-

tistiken än. Studieteknikföreläsningarna inom Mekanikkursen har börjat
och fortsätter hela veckan ut.

• Åk2: Kurserna flyter på, Reglertekniken har en inlämning på fredag vil-
ket stressar somliga.

• Åk3: Föreläsningarna i Stokastiska processer och Bayesiansk inferens
håller ett högt tempo. Torsdagsföreläsningarna i Tillkvanten har bokats
om till andra salar eftersom luften i HA3 var dålig.

• Master: Inget nytt.

§6 Guldäpplet och -kärnan Emil har läst på och förberett en tidsplan. Enkäten skickas ut i LV6 och därefter
beslutar SNF vem som skall få Guldäpplet/Guldkärnan under LP3. Prisen delas
ut på sektionens middag.

§7 Mail om Expfys 2 Det har inkommit ett mejl till SNF om Expfys 2. Författaren är orolig att
arbetsbelastningen blir ännu högre för nästa årgång som kommer behöva göra
fyra obligatoriska tredygnslabbar. SNF förstår oron eftersom det är debatter-
bart om 1,5hp är tillräckligt för en tredygnslabb. Jämfört med labbarna i fasta
tillståndets fysik är en tredygnslabb betydligt mer krävande.
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Vi beslutar att ta upp frågan på nästa PA-möte, men misstänker att det kom-
mer vara svårt att ändra på detta utan underlag. För att driva frågan krävs
det antagligen att den nya kursplanen får gå ett år.

§8 Programmeringsstugor Det kom fem personer på senaste stugan och de var nöjda. Halva passet var en
interaktiv genomgång och därefter kunde man ställa frågor fritt. För att få fler
att komma skickar vi ut ett påminnelseinlägg i 2021-Facebookgruppen.

§9 Teambuilding Vi kör teambuilding måndag 21:e november och vi träffas 17:30 på campus.
Andreas bokar bowlinghall.

§10 Övriga frågor

§10.1 Kursutvärderare Det saknas kursutvärderare till några kurser i trean, mekaniken och några
kurser i TM1. Vi behöver börja fråga individuellt för att tillsätta alla i tid.

§10.2 Kursnämnder från LP1 Det är inte säkert att alla kursrepresentanter har blivit informerade om kurs-
nämndstiderna för kurserna som gick i LP1. Matilda dubbelkollar.
Om vi har tid går någon från SNF på kursnämnden för kvanten och diskuterar
duggan.

§10.3 Gruppbild Simon F skickar ut Doodle för att hitta en tid. Emil erbjuder sig att ta bilderna.

§10.4
Programmeringstekniken

Uppslutningen på föreläsningarna är rätt dålig och det är ett varningstecken
om det fortsätter vara så. Simon B hör med kursutvärderarna i kursen om deras
upplevelse samt dubbelkollar så att ett mittkursmöte är bokat.

§11 Nästa möte 21/11 kl 12 i Acceptorn.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 13:01!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Simon Franklin
Justerare

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