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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-09-06

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin (distans)

Kassör Andreas Erlandsson (12:04-)
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:01.

§2 Val av justerare Simon Franklin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Matilda Hellström, kandiderande kandidatansvarig.

§4 Runda bordet
• Bjarne har laddat upp tentor som saknades på Ftek.
• Simon har arbetat med cocktailpartyt.
• Emil har skrivit protokoll och varit på cocktailpartyt.
• Bea har försökt bekräfta bokningen för Focus och deltagit på UU-möte.
• Andreas har bokfört.

§5 Genomgång av kurser
• Inga rapporter från åk1.
• Läget är lugnt i åk2.
• Åk3: Anmälan till Expfys 2-labbgrupper krånglade som vanligt. Vi fun-

derar på om vi ska driva denna frågan och föreslå en bättre lösning till
nästa år, eftersom det är ett återkommande irritationsmoment. Termo-
räkneövningarna blir långsamt bättre, men lämnar fortfarande en del att
önska.

• Master: inget nytt.

§6 Cocktailpartyt
utvärdering • Den största utvärderingspunkten är mängden mat, och kostnadsfrågan.

Vi är överens om att det behövs mer mat till nästa gång, även om upp-
slutningen inte är lika stor som denna. Förslagsvis ökas mängden pizzor
och pajer, eftersom det är lätt att göra mycket av dessa rätter. Vinet
räckte dock, även om fler muggar hade behövts.

• Vi måste vara hårdare med att gästerna inte får sitta i sofforna, eftersom
vinfläckar är jobbiga att hantera. Med någon som rör sig ute i rummet
borde man kunna undvika gäster i sofforna.

• Angående städet borde vi bestämma innan om man ska städa innan el-
ler efter SNFterfest. Denna gång städade några innan men några andra
tänkte sig att de skulle städa efter.

• Fortsatt stöd av pateter med matlagningen är aktuellt.
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• Persongränsen i personalrummet överskreds, något som borde gå att und-
vika genom att räkna antalet personer i rummet och tillämpa en in, en
ut.

• Vi behöver hetsa fler lärare att delta på cocktailpartyna, och rimligen
låta dem gå före i kön så att de finns där när gästerna kommer.

§7 Kursnämnder Mekanik 2 och Expfys 1 har kursnämnd 7/9, Bjarne ska gå på Mekanik 2. Emil
ska leta rätt på kursnämndstiderna för TIFX04 och MVEX01 samt ta reda på
om MHA081 fått en tid bokad.

§8 Mail om PA Den 31:e dec löper PA-uppdraget ut för Jonathan (PA F), Julie (PA TM), samt
PA för Nanovetenskap och MPENM. Alla fyra har uttryckt en önskan om att
fortsätta som PA. Utbildningsområdesansvariga för KFM vill ha åsikter från
studienämnderna angående deras arbeten som PA.
SNF försöker höra med folk vi känner och se om man kan samla in lite åsikter
om PA för Nano och ENM. Julie och Jonathan vill vi ha kvar!

§9 Verksamhetsplan Arbetet med verksamhetsplanen skjuts till nästa vecka så att alla hinner läsa
igenom förra årets och komma med förslag.

§10 Övriga frågor
• Kandidatkandidaten: För överlämningen pratar Ella och Matilda med

varandra. Vi diskuterar om Matilda kan hänga med på kickoffen den 25/9.
Det går nog att välja in Matilda på styretmötet 8/9, men det kanske är
för tidigt.

• Möte med kårens utbildningsutskott: Bea närvarade. Det var mest ett
uppstartsmöte och information från utbildningsenheten, samt allmänna
diskussioner om SNx arbetsmetodik.

• Aspning: Rustmästaren i DP behöver kontaktas för att bekräfta lokalbok-
ningen. Vi diskuterar om SNF eller vi personligen ska stå för ingredien-
serna till knytkalaset och kommer fram till att aspbudgeten borde räcka
för bakverk om vi bakar själva. Vi försöker handla gemensamt den 17/9
och försöker förbereda ingredienslistor tills dess. Brädspel kan kopplas in
om vi känner att det inte räcker med häng. Emil skickar ut postern när
lokalbokning är bekräftad.

• Övriga profilkläder har kommit, ligger hos Andreas. Vi trycker när vi har
tid!

§11 Nästa möte PA / SVL-möte 12/9 kl 12:00. Nästa ordinarie möte 13/9 kl 12:00 i Acceptorn.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:52!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Simon Franklin
Justerare

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