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Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Kassör Andreas Erlandsson

Sekreterare Emil Babayev
Veckobladerist Bjarne Sihlbom

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av justerare Bjarne Sihlbom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Bjarne har skickat ut info om att SNF köper anteckningar och varit med

på SSNFF.
• Bea har arbetat med att lösa mejlaccess till snf.kand@ftek.se och handlat

och lagat mat till Cocktailpartyt.
• Emil har skrivit protokoll och lagat mat till Cocktailpartyt.
• Andreas har börjat bokföra.

§5 Kurser Läget är i nuläget lugnt eftersom kurserna knappt börjat. Första räkneövningen
i Termon (åk3) var något rörig men läraren fick feedback direkt efter övningen.

§6 Kursutvärdering/
kandidatansvarig/
kursnämnder

Beatriz har pratat med Ella (föredetta kandidatansvarig) och sett till att snf.kand@ftek.se
är nåbar. I nuläget vidarebefordras alla mejl till snf.kand vidare till snf@ftek.se.
Beatriz har dessutom access till kontot. Några intresseanmälningar har inkom-
mit, Beatriz har sammanställt.
För att få maximal insyn i kurserna är målet att ha en kursutvärderare
från F och en från TM för alla kurser som samläses.
Beatriz kan tänka sig att fortsätta sammanställa och tillsätta kursutvärdera-
re tills en kandidatansvarig har tillsatts. Vi diskuterar om det vore bra att
ha en informationslunch för kursutvärderarna, speciellt eftersom många utvär-
derar för första gången. Beatriz skall fråga Ella om hon kan förebereda en
presentation och hålla i infolunchen. Emil försöker reda ut och få tag på kurs-
nämndstiderna som saknas.

§7 Cocktailparty-logistik Matlagningen har gått bra hittills, men vi kommer gå över budget eftersom det
är 800 kr kvar för pizzadeg, vin och andra utgifter. Många puffar och pateter
hjälpte till under måndagen. Pizzadeg (12 st) köps in från Pizzeria Gibraltar
under tisdagen och pizzabaket flyttas till onsdagen. Vi diskuterar om vi ska
värma maten i personalrummet så att DP och F6 kan använda ugnarna i Focus,
men vi behöver ta reda på om det finns ugnar där.
Gnällappar och 200 st matkuponger printas av Bjarne. Blir det fler deltagare
än 120 får vi nämna under föreläsningen att man får ta lite i taget, eftersom
maten i nuläget är dimensionerad för 120 personer.
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§8 Verksamhetsplan Denna ska in runt LV4. Vissa punkter återvinner vi från verksamhetsplanen
21/22 och några skall läggas till, exempelvis att följa upp programomläggningen
för årskurs 2.

§9 JämF-representant Emil svarar på Nils (ordförande i JämF) mejl och anmäler sig frivillig som
JämF-representant, omfattningen är ungefär ett möte per läsperiod.

§10 Övriga frågor Beslut: Vi beslutar att signeringen sker i ordningen justerare, ordförande,
sekreterare samt att justeringen sker via Slack.
Vi fortsätter använda Slack för att diskutera seriösa ämnen, se till att ha notiser
på!
En person har intresserat sig för posten kandidatansvarig. Det diskuteras om vi
kan tillsätta personen direkt, något som verkar vara möjligt via ett styretmöte
om posten är vakantsatt. Beatriz undersöker saken under nästa styretmöte.
Vi diskuterar aspning för vakantsatta poster och beslutar att ha ett knytkalas
där alla sittande bakar varsitt fika samt att vi köper in lite vin, detta för att
hålla nere på kostnaderna. Emil fixar något veganskt och glutenfritt. Datumet
sätts till 20/9 kl 17:31 i Focus bardel. Emil fixar poster, Beatriz bokar lokal.
Emil skall fundera på något sätt för oss att ha reda på uppgifter som delas ut
under mötena, ungefär som en action list, till nästa möte.

§11 Nästa möte 6/9 kl 12:00 i Acceptorn.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:58!

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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