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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Ledamot Lina “Festis” Hultquist

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Björn Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Niklas har informerat Nollan om våran aspning. Han har även skickat några mejl
och funderat på frågan om hur man kan öka svarsfrekvensen på kursenkäterna.

• Oskar har skickat mejl inför den kommande BSD:n (Bakom Stängda Dörrar).

• Björn har haft möte med Kristina Larsson, utbildningssekreterare för ett flertal
olika mastersprogram, angående en middag för nya mastersstudenter på KFM.

• Johan har bokat GD för den kommande BSD:n.

• Victor har varit på UU2 (möte med kårens utbildningsutskott), mer information
om detta kommer på en kommande punkt. Han har även mejlat med Klara
Insulander Björk, föreläsare på kommande BSD, angående tid och ämne för
föreläsningen och Anders Nordlund (Programansvarig för mastersprogramet
Nukleär teknik) angående sponsring av BSD:n - Anders har dock ej hört av sig
ännu.
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§5 Inval Vi har aspar! Vi ska skicka ett mejl till dem om hur invalet går till, hur mycket tid
som det kan ta att vara årskursrepresentant och vilka arbetsuppgifter det innefattar.

Vi ska vara representerade under invalet, man behöver ej vara där under hela
mötet, men de flesta tänker vara där någon gång under mötet. Vi ska även se till att
det finns fika till nästa möte, för att välkommna den nya SNFTM :aren.

§6 BSD Vi har haft problem med att hitta sponsorer till BSD:n, i vanliga fall så är det
institutionen som föreläsaren arbetar på som ska betala för lunchen, men då Klara
ej är från någon institution så har det rått förvirring om vilken institution som ska
ta på sig det ekonomiska. Victor har frågat Andreas Nordlund, programansvarig på
nukleär teknik om de kan tänka sig att sponsra, men som tidigare nämnts så har
han ej hört av sig tillbaka. Oskar har i sin tur pratat med Ulf Gran, viceprefekt
för institutionen för fysik, om samma sak, men ej heller ett definitivt svar. Victor
och Oskar ska prata med Ulf idag på hans kontor. Om det ej går ett lösa måste vi
dessvärre skjuta fram lunchföreläsningen.

§7 UU2 Victor har varit på UU2, där de hade spenderat en hel del tid på runda bordet där
de diskuterade uppsättningen av de olika studienämnderna och SI-räknestugorna.

En intressant punkt som togs upp var bland annat att K-sektionen arbetar för en
kompetensportfölj, där man tydliggör och samlar in kompetenser studenten erhåller
under utbildningen som kan vara användbara i arbetslivet; exempelvis att en kurs
implementerat grupparbeten och man då har arbetat med kompetensen gruppdyna-
mik. Vi diskuterar kort om detta skulle kunna vara intressant att implementera på
F-sektionen. En annan intressant punkt ät pluggfrukostar som arrangeras på vissa
sektioner, där studienämnden bjuder på mat och studenter sitter och pluggar till-
sammans. Vi diskuterar om detta skulle vara intressant för F-sektionen, där vi å ena
sidan misstänker att F-studenter uppskattar sina morgnar, men att det även kan vara
motiverande att komma upp tidigt och plugga. Dock upplever vi att det förmodligen
skulle vara ett arr som främst riktar sig till Nollan, som redan har ett späckat schema
med tidiga morgnar och många räknestugor. Å andra sidan så var mattepuben väl-
digt uppskattad under mottagningen, så vi funderar på om man istället skulle kunna
arrangera något på en helg istället.

Det fanns på förslag i kåren att man skulle införa mer entreprenörskap i utbild-
ningen - att man skulle införa en obligatorisk kurs likt MTS- och Miljö-kurserna.
Vi diskuterar vad detta skulle kunna innebära; eventuellt skulle det kunna ge F-
sektionens studenter ett större intresse för arbetsmarknaden? Vi är dock osäkra på
var denna kurs skulle kunna få plats i schemat; eventuellt som ett tillägg till fysikin-
genjörens verktyg, men då är frågan var det skulle hamna för TM. Victor ska höra
av sig till vUO Pontus Savolainen för mer information om detta.

Slutligen så kommer det att vara en konferens om den 16:e oktober. Ämnet för
konferensen är pedagogik och metoder och man söker studenter som kan opponera
under konferensen på metoderna. Om man är intresserad av att delta kan man göra
av sig till UO.
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§8 Cocktailparty
i LP2

Vi är fortfarande taggade på att ha spanskt tema! Lina ska börja med sin planering
av maten och skicka ut den till oss i god tid. Vi handlar på måndagseftermiddagen
och börjar laga maten på tisdagen. Ämnet för föreläsningen är stress och det ska vara
en paneldiskussion mellan en yngre och en äldre student. Niklas ska fundera på om
han kan vara den äldre representanten.

§9
Kursutvärdering

Vi skjuter på diskussionen om ökad svarsfrekvens på kursenkäterna till nästa vecka
på grund av brist av mötestid.

Utbildningssekreterare för F och TM Bengt-Erik Mellande söker kursutvärderare
till kandidatarbetet. Han söker dels någon som utför kandidatarbete vid Institutionen
för Fysik och dels vid Matematiska Vetenskaper.

§10 Övriga
frågor

• Schemat för MPENM (Engineering Mathematics): Med anledning av
att det bland annat är schemalagt föreläsningar under omtentaperioden i LP2
på MPENM har Björn mejlat programansvarig Julie Rowlett; hon har ej svarat
dock, Björn ska således mejla henne igen.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 11 oktober 2016.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.
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