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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2021-08-09

Tid: 12:00
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz

Kandidatansvarig Ella Larsson (12:13-)

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:11.

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Josef har mailat PA angående cocktailparty. Carin har kollat på böcker till
Focus.

§5 Info

§5.1 Riva nollbricka Traditionellt river vi nollbricka på provsitsen. Brukar ge en bok i envariabela-
nalys.

§5.2 Möte med vUO 23:e
augusti 14:30-15:00

Be there or be square.

§5.3 Repplagg Alla fyller i sina storlekar i spreadsheetet, deadline 13:e augusti. Carin beställer
sedan. Plaggen ska vara färdiga till föreningskvällen, vi beställer minst en vecka
innan.

§5.4
Suicidpreventionsutbildning

Carin har anmält sig.

§6 Möte med PA

§6.1 Vad vill vi diskutera? Hur kommer programplanen ändras i framtiden? Vad har ändrats hittills? Var-
för har det ändrats? Vad har vi för uppgift i det hela? Hur utvärderar vi för-
ändringarna?
Vad händer om man inte har gjort en labb i någon kurs som försvinner? Behöver
man läsa om hela den nya kursen?
Studievägledare TM?
SNF-räknestugor, väntar på besked från Hugo.

§7 Mottagning

§7.1 Cocktailpartyt Blir på distans. Vi sätter upp zoomrum, låter föreläsare föreläsa.
Carin berättar att budgetens storlek är väldigt beroende på hur framtida cock-
tailpartyn blir då fysiska arr kostar mer. Carin budgeterar för att framtida
cocktailpartyn blir på plats då vi hellre vill gå under budgeten än att överstiga
den.
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§7.2 Föreningskväll Albert har anmält oss. Vi ska bara stå där och snacka om vad vi gör. Kanske
servera kaffe eller andra intressestimulerande medel?

§7.3 Rundvandring /
rundvandringskamp

Det blir en vanlig rundvandring detta året så vi behöver inte göra något. Förra
året fick sektionsaktiva hitta på utmaningar för olika stationer runt origogår-
den.

§7.4 SSNFF Vi löser det när tiden närmar sig.

§8 Framtida möten Vi siktar på fysiska möten i framtiden, kanske inte nästa möte dock. Tid och
plats för regelbundna möten kommer sen. Traditionellt har SNF haft möten på
tisdagar vid lunch.

§9 Övriga frågor

§9.1 Inköp av kursböcker till
Focus

Carin har inverterat böcker på Focus och meddelar att det inte behövs fler
mekanikböcker. Hon har kollat upp vilka böcker som behövs första och andra
året, men Josef påpekar att viss kurslitteratur kan ändras i ettan, t.ex. i linjär
algebra och flervariabelanalys. Vi kommer fram till att det säkraste nog är att
köpa in böcker till en läsperiod i taget, då kan man även få en uppfattning om
hur stort intresset är för kurslitteratur på Focus.
Då kursböcker är värda ganska mycket finns en viss stöldrisk. Vi funderar därför
på att markera böckerna på något sätt.

§9.2 Post Vi har tydligen ett presentkort till akademibokhandeln på 1000kr. Albert kollar
vart det ska. Carin slänger gamla julkort som tar för mycket plats.

§10 Nästa möte Kanske mottagning vecka 1, beroende på vad som sägs på mötet med PA.
Annars mottagning vecka 2.

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 13:07!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Josef Jörgensen
Justerare

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