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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

Niklas Moszczynski väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Victor gratulerar alla till ett awesome cocktailparty!

• Gabriella har utöver att ha lagat mat till Cocktailpartyt informerat Nollan om
morgondagens Mattepub i Bulten.

• Niklas har kollat kurshemsidor för att se om de är uppdaterade. Han har även
informerat Nollan om att vi söker kursutvärderare, ett par inlägg på facebook.

• Oskar har informerat om mattepuben tillsammans med Gabriella. Han har även
kollat upp hur utbetalningar för kursutvärderingar fungerar.

• Lina är väldigt glad och nöjd över gårdagens cocktailparty. Hon har även lå-
nat ut våra hamburgerbröd (till Mattepuben) till DP då deras tog slut under
pubrundan, men de har redan köpt nya åt oss!

• Eric har utöver cocktailpartyt inte gjort så mycket mer än att ha undersökt en
del kurshemsidor.

• Johan har sen sist skickat mejl till studieansvariga och bjudit in dem att komma
till mattepuben imorgon och hjälpa Nollan med att träna inför duggan.
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Sekreterare
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• Björn har liksom alla andra också arrat Cocktailparty. Han har även pratat
med några personer från mastersenheten. Han ämnar också att lära sig att
göra doodles.

• Wåhfflan har inte gjort så mycket mer än att skicka mejl. Han ska dessutom
skriva på dispositionsavtal till bulten idag tillsammans med Johan.

§5
Kurshemsidor

Niklas och Eric har kollat på kurshemsidor för nuvarande läsperiods kurser för att se
om de är uppdaterade och innehåller kontaktuppgifter till kursansvariga och liknande.
De har även mejlat med de kursansvariga vars kurshemsidor saknar några av dessa
saker och frågat om lärarna skulle kunna inkludera den efterfrågade informationen.
Vi har blivit varse att policyn säger att kurshemsidorna ska vara uppdaterade 2
veckor innan kursstart, inte 3 som vi tidigare trodde. De flesta kurshemsidor är nu
fixade, dock är det värt att nämna att vi har fått information att en del lärare har
upplevt våra mejl något för fulla av krav, när det vi efterfrågar enbart är policystyrt.
Vi tar åt oss av kritiken och ämnar inför nästa läsperiod diskutera fram en mall för
hur vår kommunikation med lärarna ska se ut.

§6 Nya rutiner
för stora

mejlutskick

Vi bör inte skicka ut kopior till resterande i SNFTM var gång vi skickar ut stora
mejlutskick, utan bara då det är relevant för gruppen.

§7
Kursutvärderare

för perioden

Det är ett svagt intresse för kursutvärderingar i de kurser vi ej redan har tillsatt folk
till, men Niklas ska fortsätta att leta. Niklas har lagt upp ett dokument på driven
som innehåller alla de kursutvärderare som vi redan har. De kurser som vi hittills har
problem med är fysikingenjörens verktyg, Expfys 1 och 2, Matematisk programvara,
Elnät; de kurser som går över flera terminer. I de årskurser som vi själva är med i
kan vi försöka att fråga runt om det finns några som är intresserade; för de kurser
vi ej har SNFTM -medlemmar i kan vi försöka informera på föreläsningspauser hos
dessa kurser.

§8 Cocktailparty Cocktailpartyt gick jättebra, alla är väldigt nöjda med våran insats! Wåhfflan ska
skriva inlägg i Nollans facebookgrupp, tacka för uppslutningen och nämna att det
var rekordmycket folk som kom.

Vi gjorde en del felberäkningar på mängder ingredienser som köptes in, men de
flesta av resterna kunde vi kompensera för genom att använda dem för att göra extra
rätter, exempelvis omelett, som var väldigt uppskattad av de som kom.

Det var mycket folk som kom och minglade, en del hamnade bakom bardisken
vilket inte var optimalt då vi inte kunde sköta matutbärning och dylikt lika lätt då. Vi
diskuterar att till nästa cocktailparty använda ett avspärrningsband för att markera
av området och samidigt göra det enkelt för oss att ta oss ut till mingelområdet.

Under förberedningen av cocktailpartyt kom det upp en idé om att vi kanske
kunde ha ett tema på nästa cocktailparty, något som till vår kännedom inte har
gjorts förut. Spanskt tema med paella istället för pastasallad? Vi ska fundera på vad
vi skulle vilja ha för tema; vi måste bara ha i åtanke att man ska kunna få till några
matiga rätter liknande paj och pizza.
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Vi är även väldigt nöjda med det samarbete vi hade med DP; att vi fick låna
kylarna under förberedelserna och städgrejer efter partyt, samt att de fick mat av oss
i utbyte.

Oskar lämnar tillbaka det överblivna vinet på Systembolaget då han har kortet
och kvitto på köpet.

§9 Mattepuben Lina tänker att vi samlas på Focus klockan 13:00 och börjar laga mat medan några
går och handlar halloumi och portabellosvamp.

Oskar ska höra med F6 om lån av fritös och värmeskåp att förvara burgare i.
Eric och Gabriella sluter upp med FnollK och hämtar alkohol från vSO (vice soci-

ala enhetens ordförande) efter lunch idag. Oskar och Victor går till kårexpeditionen
och hämtar kassan i eftermiddag. Björn tar på sig att skriva ut duggorna; duggor
från 6 år tillbaka och ungefär 3 kopior från varje år.

§10 Övriga
frågor

• Bild på oss: Vi vill ha en bild på oss på SNFTM :s Facebook-sida. Victor ska
prata med sektionsfotografen och finna en tid för detta som passar oss alla.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 6 september 2016 12:00.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 12:48.
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