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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz

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

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Josef, Ella, Hugo och Valter har tryckt kläder samt delat ut en nollbricka som
Carin köpte och Albert målade.

§5 Info

§5.1 Möte vUO Det var trevligt att träffa vUO men inget viktigt sades.

§5.2 SNx + SAMO kickoff
heldag 19/9

Heldag i Härryda med alla andra studienämnder + SAMOs. Dagen kommer
delas upp i utbildning, diskussionspass och sist men inte minst gött häng.

§6 Mottagning

§6.1 Cocktailpartyt Josef har bjudit in PA, föreläsare, fackspråk och studievägledare till cocktail-
partyt. PA kommer föreläsa. Efter föreläsning kör vi breakout rooms.

§6.2 Föreningskväll Valter och Josef löser. Vi bjuder på kaffe och te.

§6.3 SSNFF Hugo Spencer ska skicka doodle om tid för möte.

§7 Kursnämnder Innan corona gick SNF inte på varje kursnämnd, bara i särskilda fall. Med
tanke på de senaste programomläggningarna och undervisningen som snart
blir på plats igen kommer vi försöka gå på de flesta kursnämnder. Vi kör en
utvärdering efter lp2 huruvida det faktiskt är lönt eller inte.

§8 Kurser på ftek Vi behöver uppdatera aktuella kurser på ftek.

§9 Övriga frågor Jana och Elizabeth (föreläsare i lp1 första året) föreslår att vi köper komplette-
rande kurslitteratur till Focus, istället för ordinarie. Vi i SNF är dock ense om
att ordinarie kurslitteratur är mer värt då böckernas primära syfte ska vara att
studenter som har glömt böcker hemma kan fortsätta plugga i skolan.
Carin köper därför två böcker i envariabelanalys + två böcker i linjär algebra
+ övningsböcker till bägge.

§10 Nästa möte 31 augusti 12.00 Acceptorn.

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:39!
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En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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