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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-11-28

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom
Kandidatansvarig Matilda Hellström

Årskursrepresentant Simon Benstorp (12:10-)

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

§2 Val av justerare Matilda Hellström väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har varit på SaFT (Samarbetande FysikTeknologer) och program-

rådsmöte.
• Simon F har justerat ett protokoll och börjat fundera på nästa cocktail-

party.
• Andreas har inte gjort något utöver det vanliga.
• Bjarne har funderat på hur tentastatistik-filen skall uppdateras på Ftek.
• Emil har inte gjort något utöver det vanliga.
• Matilda har uppdaterat Ftek med kursutvärderare samt letat efter fler.

Vektorfälten saknar fortfarande, Matilda tillsätter Simon F och någon
till.

• Simon B har fortsatt arbeta med programmeringstekniken och påmint
kursutvärderarna om att skicka ut mittkursenkäten på Canvas.

§5 Kurser
• Åk1: Det flyter på som vanligt, programmeringstekniken diskuteras se-

parat.
• Åk2: Det flyter på som vanligt. Vektorfält har mycket repetition i början.
• Åk3: I tillämpad kvantfysik har en stor diskussion uppstått om en detalj

i inlämningarna, vilket har lett till att räkneövningarna ligger ett tillfälle
efter. Annars flyter det på som vanligt.

• Master: Inget nytt.

§6 Sektionsmöte Matilda och Simon F går på sektionsmötet!

§7 Cocktailparty lp3 Det vore bra om ett ”save the date” utgick till lärare som undervisar i lp3,
lämpligtvis innan jul. Anders Hellman, som skulle föreläsa i lp2, är tillfrågad
om han kan föreläsa nästa gång.
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§8 Programmeringsstugor
och
programmeringstekniken

Idag kom det två personer på programmeringsstugan!!! På agendan stod rekur-
sion. Eftersom endast en stuga till är planerad låter vi dem gå färdigt, trots
lågt deltagande.
Programmeringstekniken skall diskuteras på morgondagens PA-möte. Vi passar
på att bjuda in kursutvärderarna i kursen för att få djupare insikt i hur kursen
fungerar. Även om mittkursmötet inte hållits kan man också titta på resultaten
från mittkursenkäten. Vi borde också jämföra kursens innehåll och upplägg
hittills med lärandemål och åtgärdsplan.

§9 Teambuilding Förra veckans teambuilding blev inställd på grund av sjukdom. Ny tid fastslås
till söndag 18:e december kl 13-16. Andreas bokar bord på Nordic sportsbar.

§10 Grupp/julbild Resultaten från Doodlen pekar på att den bästa tiden är imorgon, 29:e nov. Vi
samlas klockan 17 och tar julkort, gruppbild och porträtt.

§11 Övriga frågor

§11.1 Möte med SNKfKb Mötet som skulle hållits idag senarelades eftersom SNKfKb:s representant fick
förhinder. Beatriz bokar onsdag 7:e december klockan 12, och på agendan står
samordning av kursutvärdering.

§12 Nästa möte PA-möte 29:e nov kl 12:30-13.
Ordinarie möte 5 dec kl 12 i Acceptorn.

§13 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:49!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Matilda Hellström
Justerare

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