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Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Kassör Andreas Erlandsson

Sekreterare Emil Babayev
Veckobladerist Bjarne Sihlbom

Årskursrepresentant Simon Benstorp

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:10.

§2 Val av justerare Andreas Erlandsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har inte gjort något utöver det vanliga.
• Andreas har gjort utbetalningar, fixat mittkursenkät-mallen på Ftek och

var på senaste styretmötet.
• Bjarne har fixat med verifikat för dem som har skickat in anteckningar.
• Emil har inte gjort något utöver det vanliga.
• Simon B har letat kursutvärderare till åk1:s kurser.

§5 Kurser
• Åk1: F1 och TM1 hade mycket schemalagt förra veckan på grund av stu-

dietekniksatsningen. Det framgick inte heller vilka föreläsningar som var
mekanik, så man blev nästan tvungen att gå på alla. Antalet närvarande
på programmeringsteknikens föreläsningar fortsätter minska. Uppgifter-
na man skall göra verkar ligga på en rimlig nivå, men föreläsningarna
upplevs fortsatt svåra då man gått över till numerisk analys efter tre
veckor med grundläggande Python. En ”mittkursenkät” har gått ut till
studenterna efter inrådan från årskursrepresentanten.

• Åk2: Inga från åk2 närvarande på mötet men vi noterar att vektorfälts-
momentet i Elfälten börjar idag, något som skulle kunna öka arbetsbe-
lastningen för F2.

• Åk3: Instruktioner och facit till Yata-inlämningen i tillämpad kvantfysik
har innehållit oklarheter. Därtill släpptes inlämningen sent så det är kort
om tid att göra den.

• Master: Inget nytt.

§6 Gruppbild och julkort En Doodle har gått ut men alla har inte fyllt i den. Punkten bordläggs till
nästa vecka. I samband med gruppbildsfotograferingen är det lämpligt att ta
bilder till ett eventuellt julkort.

§7 Kursutvärderingslunch Vi beslutar att ställa in kursutvärderingslunchen denna läsperiod. Den borde
hållits i början av läsperioden men det bedöms vara för sent nu.
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§8 Övriga frågor

§8.1 Programmeringsstugor Ingen närvarade på dagens programmeringsstuga. SNF borde kontrollera be-
hovet för stugorna, de kanske inte behövs längre eftersom kursen i Bayesiansk
inferens verkar fungera bra. Att ingen kom kan bero på att det blir väldigt
långa dagar när vektorfältsmomentet också börjat för F2.

§8.2 PA-möte Doodle har skickats ut och Julie och Jonathan har svarat. Mötet borde lämp-
ligen hållas innan jul.

§8.3 Inledande analys -
tentaresultat

Enligt uppgifter från Jana blev 51,4 % godkända på senaste tentan, och andelen
är trolig högre om man bara betraktar åk1-eleverna. SNF ser positivt på detta
och hoppas att trenden fortsätter.

§8.4 Möte med Kf Måndag lv5 har föreslagits från SNKfKb:s håll. Vi kör halva mötet (12-12:30)
tillsammans med dem.

§8.5 Klädtryck Profilkläderna behöver fortfarande tryckas färdigt. Namn och post saknas på
allas plagg, och några har inte heller loggan. Vi bokar tid nästa möte så att
detta blir färdigt.

§9 Nästa möte 28/11 kl 12 i Acceptorn.

§10 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:55!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Andreas Erlandsson
Justerare

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