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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-08-23

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin (12:20-)

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:02.

§2 Val av justerare Andreas Erlandsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Emil har skrivit protokoll och bestämt att vi signerar i Adobe.
• Andreas har inte gjort något postspecifikt, men har varit med på tröjtryck

och arr.
• Beatriz har bokat och planerat möten.

§5 Föreningskvällen SNF har ingen rollup med loggan men till eftermiddagen printar Emil ut ett
stort papper med loggan istället. Att skaffa en rollup till framtiden diskuteras
då den är användbar på exempelvis cocktailpartyn, mottagningsarr etc. SNF
kommer få ett bord i Signes, där presenterar vi SNFs uppgift och olika poster
och kör norsk karaoke med dem som vill. Beatriz frågar vår humla från NollK
hur lång tid vi har på stationen.

§6 Cocktailpartyt F6 har bokat bilen söndag eftermiddag (28/8, 14 och framåt), Simon och Andre-
as åker med och handlar till Cocktailpartyt. Innan dess behöver en inventering
av skåpen göras och inköplistan, som är baserad på lp2 2021, kompletteras. GD
är bokad, ämnet är “No subject is an island“ med Jana.
Från Fnollk:s sida är det okej att SNF hanterar de minderåriga själva och ser
till att de inte får alkohol. Emil skickade ut en Doodle till pateterna och har
fått fem personer som hjälper oss till och från, så bemanningssituationen blir
antagligen inga problem. Emil och Beatriz får access till personalrummet så att
de kan hjälpa till att bära upp maten från Focus. En riskbedömning behöver
också göras för arret.
Simon frågar ABS (Vincent Udén) om han kan fixa en poster. Förhoppningsvis
kan reklam för cocktailpartyt skickas ut inom kort på sociala medier.

§7 Kursutvärderare Några intresseanmälningar för kursutvärderare har inkommit, bland annat via
Karl. Ella (SNF 21/22) kunde tänka sig att hjälpa till med kursutvärderingar-
na tills posten tillsätts. Kursutvärderarna förs in i ett nytt excelark och skall
kontaktas för varmhållning.

§8 Övriga frågor En person har uppvisat starkt intresse för att vara matansvarig men sökte ej
eftersom det var oklart om det var förenligt med att sitta i valberedningen.
Beatriz ska fråga styret om han kan söka den posten till fyllnadsvalet i LV6.
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Nollan som skulle få nollbricka från SNF under SSNFF gick hem, så den blev
inte utdelad. Den delas förhoppningsvis ut under Föreningskvällen istället.
Beatriz går på till UU-möte 5/9.

§9 Nästa möte 30/8 kl 12:00 i Acceptorn.

§10 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:46.

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Andreas Erlandsson
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
	Föreningskvällen
	Cocktailpartyt
	Kursutvärderare
	Övriga frågor
	Nästa möte
	Mötets avslutande

		2022-08-29T21:23:30+0200
	Beatriz Bento Hansson


		2022-08-30T13:06:30+0200
	Emil Babayev


		2022-08-29T21:17:01+0200
	Andreas Erlandsson




