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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz

Veckobladerist Hugo Bäckman (-12:26)
Kandidatansvarig Ella Larsson

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:07.

§2 Val av justerare Ella Larsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Ella har hittat några kursutvärderare och mailat lite. Hon funderar på att
presentera kursutvärderingen på någon föreläsning. Josef har fixat zoomrum
till cocktailpartyt och mailat föreläsare. Albert har inventerat SNF-skåpet samt
administrerat facebooksidan.

§5 Genomgång av kurser Allt flyter på bra i F2, TM3 och F3. Det är lite jobbigt att anmäla sig till grup-
per i expfys 1 då grupperna öppnas en åt gången och i slumpmässig ordning.

§6 Info

§6.1 Guldäpplet 2019 Albert ska dela ut Guldäpplet från 2019 till David som undervisar i Komplex
analys.

§6.2 Föreningskväll 2019 Det gick bra och flera Nollan visade intresse för de lediga posterna.

§6.3 Anmälan kickoff Anmäl er!

§7 Mottagning

§7.1 Cocktailpartyt Vi testar zoomrum 30 min innan och gör inlägg på facebook. Jonathan kommer
börja föreläsa, sedan Julie. Jana och Josefin (studievägledare för TF) har sagt
att de kommer.

§7.2 SSNFF SSNFF är nästa vecka. Albert har blivit inbjuden till en chatt där det bestäm-
des att vi handlar nästa tisdag innan arrangemanget.

§8 Budget Budget till cocktailpartyt höjs då vi har tre stycken detta året och inte två som
förra.

§9 Övriga frågor

§9.1 Focusbiblioteket Vi drar till Elizabeth på MV idag och hämtar gratis gammal kurslitteratur.

§10 Nästa möte Nästa tisdag, 7 september.
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§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:32!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Ella Larsson
Justerare

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