
Möte 2021/22:SNF-11
SNF mötesprotokoll 2021-11-01

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
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2021-11-01

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Kandidatansvarig Ella Larsson

Sekreterare Valter Schütz
Masteransvarig Alfred Weddig (12:18-)

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:15.

§2 Val av justerare Anton Nordbeck väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Carin har skickat in kvartalsrapport till rätt revisor.
Josef har gjort PR för cocktailpartyt.
Alfred har tagit kontakt med förra masteransvarig för att få överlämning. Han
ska även kolla med Bengt-Erik om man kan få statistik för masterval.
Albert har handlat inför cocktailpartyt med Carin.

§5 Genomgång av kurser Mekanik 2: resultat från en omtenta 8 oktober har inte släppts ännu.

§6 Student voice Vi ska sätta upp ”Student voice”-papper på cocktailpartyt. Studenterna kom-
mer kunna rösta på temat fysisk hälsa och socialt umgänge genom att sätta
pluppar på olika platser på pappret. Vi vill ha olika färger på plupparna för
olika årskurser.

§7 Cocktailparty Nu på torsdag.
Vi behöver någon som står i dörren och kollar legitimation samt kårlegitimation
och andra som serverar mat. Josef presenterar föreläsningen.
Om vi slänger ut folk 22:00 så vi hinner städa tills 23:00.

§8 Möte med KfKb Albert skickar doodle.

§9 Representationsplagg Carin har beställt och plaggen är på väg till Nordstan. Carin hämtar när de är
framme. Har vi tur så hinner vi tills cocktailpartyt.

§10 Övriga frågor I åk3 lp2 läser F många valfria kurser. Vi skulle kunna intervjua studenter som
läser kurserna på samma sätt som masterintervjuerna skedde. Då kan framtida
studenter som ska välja kurserna få en bättre inblick i vad man faktiskt lär sig.

§11 Nästa möte Tisdag 9/11 (med PA och SVL).

§12 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:57!
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Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Anton Nordbeck
Justerare

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