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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-09-20

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin (12:16-)

Sekreterare Emil Babayev
Veckobladerist Bjarne Sihlbom

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:06.

§2 Val av justerare Bjarne Sihlbom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har bakat kaka, förberett infolunch och arbetat vidare med kurs-

utvärderare, samt börjat författa verksamhetsplanen.
• Emil har bakat kaka.
• Bjarne har bakat kaka och justerat protokoll.
• Simon ska baka kaka.

§5 Kurser
• Åk1: Har sin övningstenta i helgen, så där borde vi hålla lite koll. Om

resultaten är låga även i år borde vi se om något kan göras åt det.
• Åk2: Inget nytt.
• Åk3: Räkneövningarna i termon ligger lite före på grund av inställd fö-

reläsning förra veckan. Kvanten går bra.
• Master: Inget nytt.

§6 Infolunch Beatriz beställer baguetter och Simon, Beatriz och Ella håller i infolunchen.

§7 Kursnämndstider LP4 Vi saknar fortfarande kursnämndstider för MVE347 och MVE505. Emil ska
påminna utbildningssekreteraren för TM så att tiderna blir bokade. Angåen-
de kursnämnd för kandidatarbetet tas ett senare beslut när resultaten från
kursenkäten kommit, då det inte finns något formellt krav på kursnämnd.

§8 Aspning Vi är lite oroliga för antalet deltagare eftersom det är väldigt få som har klickat
i att de kommer, men det har bakats och vi kör som planerat kl 17:31 i Focus
bardel. Emil köper mer vitt vin.

§9 Verksamhetsplan Beatriz har börjat skriva verksamhetsplan och delar med resten av SNF inom
kort.

§10 Övriga frågor

§10.1 Sista dag för kursval
LP2

Sista dag är idag 20/9. Skicka ett litet inlägg och påminn TM2, TM3 och F3.
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§10.2 Python-räknestugor Vi borde undersöka om det finns ett behov för räknestugor i programmering
som SNF arrar, och höra oss för om det finns någon eller några som skulle
kunna tänka sig att hålla i dem. Upplägget kan vara föreläsning, bara svara
på frågor eller att man får lösa uppgifter tillsammans. Simon gör en enkät till
F2. I Aarne Rantas programmeringskurs fanns små diagnosuppgifter som man
skulle kunna återanvända, Beatriz skickar mejl och frågar.

§11 Nästa möte 27/9 kl 12 i Acceptorn.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:42!

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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