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Tid: 12:00
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Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom (12:04-)

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

§2 Val av justerare Simon Franklin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz var på kickoffen igår. Vi har nu kursutvärderare i alla kurser, yay!
• Simon har varit på kickoffen. Han fixar formuläret om programmering

och Slack idag.
• Andreas har bokfört lite. Var också med på teambuildingen.
• Bjarne har varit på kickoff och uppdaterat Ftek med kursutvärderare.
• Emil har bara gjort protokoll.

§5 Kurser
• Åk1: Inget nytt. Övningstentan var i helgen, vi borde följa upp och se

om den gick bra.
• Åk2: Inget nytt.
• Åk3: Referenslitteraturen till Expfys 2 som ska ligga i KINSLS är borta!

Examinator är kontaktad och ska ordna nytt.
• Master: Inget nytt.

§6 Cocktailpartyt Simon skickar ut en påminnelse till föreläsarna i lp2 om cocktailpartyt så att det
inte glöms bort. Andreas ska prata med Gabriel (sektionskassören) för att se om
vi kan höja budget för cocktailpartyna. Förhoppningsvis kan vi få en höjning
på 2000 kr per cocktailparty. Simon ska höra efter om Bengt-Erik (UBS) eller
Anders Hellman (examinator i tillämpad kvant) kan hålla i föreläsningen.

§7 Inval Kandiderande kandidatansvarig Matilda ska bli invald under torsdagens (29/9)
styretmöte. För att få in ansökningar till matansvarig hetsar vi åk1 och åk2
lite nästa vecka genom besök i föreläsningspauser. Känner man någon som kan
tänka sig, hetsa personligen!

§8 Kursnämnder Kursnämnden i ERE091 blir efter mycket om och men den 30/9. Emil går.

§9 Klädtryck Vi behöver trycka resten av profilkläderna. Vi beslutar 7/10 kl 9 i styretrum-
met.
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§10 Flytt av mötestid Det verkar fungera att köra måndagar kl 12 i Acceptorn, salen är till synes inte
bokad. Mötet behöver flyttas eftersom Andreas har ett annat möte på tisdagar.
Vi beslutar att mötena flyttas till måndagar resten av läsperioden. I lp2 får vi
ompröva frågan.

§11 Övriga frågor Man träffar aldrig de andra studienämnderna, men det skulle vara roligt att
träffa och lära känna dem. Andreas skickar iväg ett mejl till alla andra studie-
nämnder och gör intressekoll för SNFest.

§12 Nästa möte Till nästa vecka ska vi kika på formulärsvaren från formuläret till åk2 och
spånar idéer till fler små arr.
Måndag 3/10 kl 12 i Acceptorn.

§13 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:41!

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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