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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-08-16

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av justerare Bjarne Sihlbom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Bjarne har lagt upp gamla tentor och uppdaterat Ftek enligt den nya

kursplanen.
• Beatriz har börjat planera höstens verksamhet och fått överlämning för

matansvarig.
• Andreas har fått ordning på bankkonto och bankkort, samt beställt pro-

filkläderna.
• Simon har fortsatt förbereda kommande cocktailparty.
• Emil har gjort sig bekväm i sekreterarstolen och börjat undersöka alter-

nativa sätt att signera protokoll.

§5 Cocktailpartyt lp1 Planen är att använda planeringen från cocktailpartyt lp2 2021 för maten, och
laga mat förmiddagar måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Pateterna kommer
tillfrågas om hjälp med en Doodle. I nuläget ser det ut som att SNF kan jobba
på måndag-torsdag och vill ha pateter tisdag och onsdag (och kanske torsdag).
En påminnelse om cocktailpartyt kommer skickas ut till lärare på F. Nexus (det
lilla personalrummet) behöver bokas. Simon undersöker direktioner från Fnollk
angående minderåriga på cocktailpartyt. Simon och Andreas kan handla.

§6 SSNFF Genomförs antagligen på Origogården i tält. Bjarne stämmer av med kärnstyret
och FARM angående genomförandet av arret.

§7 Föreningskvällen Under föreningskvällen ska SNF ha en station i Signes mellan 15:30-19:30. För
att förbereda borde man lämpligen närvara från 14:45. Beatriz undersöker om
det tilltänkta konceptet med norsk karaoke kan genomföras och stämmer av
med Fnollk. Beatriz och Emil bemannar stationen 15:30-17:30 och Andreas och
Simon mellan 17:30-19:30. Beatriz undersöker om det finns logotyper, bande-
roller eller annat man kan använda.

§8 PA / SVL-möte Ett första PA/SVL-möte är lämpligt att ha i slutet av mottagningen, målbilden
är LV2. Beatriz försöker boka.
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§9 Kursnämnder för LP4
22

SNF har fått tiderna för vissa kursnämnder men inte alla (Miljöfysik, Experi-
mentiell fysik 1 och 2, Diskret matematik, Hållfasthetslära och Miljö och ma-
tematisk modellering saknas). Alla tider vi fått skall skickas ut. Målbilden är
att gå på kursnämnderna för Programmering, Diskret matematik och Mekanik
2, samt Miljöfysik vid behov. Emil upprättar ett nytt kursnämndsschema.

§10 Övriga frågor SNF brukar dela ut en Envariabelanalys-bok som en nollbricka, Simon under-
söker möjligheten att köpa en begagnad. Det behöver vara färdigt innan lördag.
Emil är med och river brickan och delar ut den nya.
Tryckning av profilkläder 17/8 kl 8:00 i styretrummet.
Gruppbilden på SNFs Facebooksida uppdateras med den nya gruppbilden. Vi
beslutar att vänta med att ta porträttbilder.

§11 Nästa möte Till nästa möte skall ett nytt kursnämndsschema och bemanningen för mat-
lagning till cocktailpartyt vara färdigt.
Den 22/8 kl 13:30 har SNF även ett möte med Utbildningsenhetens vice ord-
förande Albert Vesterlund.
Nästa möte är bokat 23/8 kl 12:00 i Acceptorn.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 13:02!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Bjarne Sihlbom
Justerare

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