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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2021-10-12

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson

Veckobladerist Hugo Bäckman
Sekreterare Valter Schütz

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:03.

§2 Val av justerare Alfred Weddig väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Filippa ska träffa Mijo för överlämning.
Carin har kollat hur man gör kvartalsrapport och ska hämta kursböcker från
Jana.
Josef var på ”hitta pluggkompisar”-arret.
Anton har ändrat namn och bilder på ftek.
Albert mailade vårt svar till Lars angående expfysen.
Hugo har lagt in tentor i ftek.

§5 Kurser F1/TM1: Folk börjar få panik men det är som vanligt.
F3: Kvanten har väldigt tidig tenta/dugga (fredag innan tentaveckan) vilket
gör slutet av kursen lite stressig.
CAS: Små klagomål i stokastisk optimering då vissa uppgifter kräver att man
måste köra ett program i flertal timmar vilket gör det svårt att hitta buggar.

§6 Info till nya Albert uppmanar alla nya i SNF att lära sig förkortningar, finns i dokument
på Slack.
Möten sker varje tisdag i Acceptorn kl 12.
Lär er justera/signera protokoll.
Använd Slack.
Alla nya borde få en överlämning, se till att det sker.
Kolla in driven.
Vi behöver fixa mer representationsplagg, Carin kommer beställa dessa.
Någon sorts teambuilding hade varit kul. Förslag hittills: escape room.
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§7 Eventuell
kvartalsrapport

Snart dags för kvartalsrapport för de första tre månaderna. Albert och Carin
ska signera en massa grejer.

§8 Övriga frågor

§8.1 Övningstenta i
envariabelanalys

Anton har upptäckt att han är ansvarig för en övningstenta i envariabelana-
lys. Vi tycker att det känns lite överflödigt då det redan finns en dugga +
övningstenta och konstigt att Anton (som själv inte har läst färdigt kursen)
ska behöva gå igenom svaren. Det hade varit mycket rimligare om någon öv-
ningsledare gjorde det. Därför skippar vi det detta året. En idé som dök upp
var att man kan göra det till en tradition att den gamla årskursrepresentanten
hjälper den nya att ordna en övningstenta.

§8.2 SNFöreläsningar Väldigt oklart hur det kommer bli med SNFöreläsningar i framtiden, vi tar upp
frågan igen nästa läsperiod.

§9 Nästa möte Nästa tisdag, 19/10.

§10 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:51!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Alfred Weddig
Justerare

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

2

mailto:styret.sekr@ftek.se

	Mötets öppnande
	Val av justerare
	Adjungeringar
	Runda bordet
	Kurser
	Info till nya
	Eventuell kvartalsrapport
	Övriga frågor
	Övningstenta i envariabelanalys
	SNFöreläsningar

	Nästa möte
	Mötets avslutande

		2021-10-18T18:26:01+0200
	Albert Vesterlund


		2021-10-15T13:18:15+0200
	Alfred Weddig Karlsson




