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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-03-01

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz (Zoom)

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

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

§2 Val av justerare Carin Lundqvist väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Josef har bjudit in föreläsare till nästa cocktailparty. Access till Nexus

och personalrummet är fixat.
• Carin har målat guldäpplet och ska börja bokföra när kopiatorn i sty-

retrummet fungerar.
• Alfred ska börja kolla på masterintervjuer.
• Albert, Anton och Valter har varit på sektionsmiddag.
• Albert har mailat och ordnat med lunchföreläsningen som sker imorgon.

§5 Genomgång av kurser Lite Lagrangepolynom och Fourieranalys har dykt upp i ettornas programme-
ringskurs. Det råder delade uppfattningar huruvida detta är en bra matematisk
nivå att ha på uppgifter.

§6 Lunchföreläsning Två doktorander ska hålla i en lunchföreläsning imorgon, vi har fixat mat.
Alfred och Josef hämtar baguetter strax innan. Doktoranderna vill ha minst 5
personer som fyller i en enkät.

§7 Cocktailparty Filippa vill boka helikoptern söndag i tentaveckan. Vi har en fin budget på
11000. Köttbordet kanske kan göras mer färgglatt och inbjudande denna gång-
en.
Vi bjuder in aspar att hjälpa till med matlagning. Ingen anmälning kommer
krävas, bara drop-in.

§8 Övriga frågor Denna fredag kl 17 kör vi ett möte om aspningen.

§9 Nästa möte Tisdag 8/3.

§10 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:29!
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Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Carin Lundqvist
Justerare

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