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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2022-10-03

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin (12:07-)

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom
Kandidatansvarig Matilda Hellström (12:24-)

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:08.

§2 Val av justerare Andreas Erlandsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har skickat in verksamhetsplanen till talmanspresidiet, varit på

programrådsmöte och taggat Nollan till att söka SNF.
• Simon har kikat på enkätsvaren och pratat med några från åk2 om pro-

grammeringsstugorna.
• Andreas har haft möte med sektionskassören och säkrat 1000kr mer till

varje cocktailparty. Vi gick däremot 1300 kr över budget i LP1, så peng-
arna behöver fortfarande hushållas.

• Bjarne har mejlat och bett om en tenta i Mek2.
• Emil försökt reda ut kursnämndstiden för ERE091. Mötet blir 13:e okto-

ber.

§5 Kurser
• Åk1: Inget nytt.
• Åk2: Inget nytt.
• Åk3: Många inlämningar och snart dags för tentor. Allting rullar på

annars.
• Master: Inget nytt. Vi har i nuläget ingen övervakning av masterkurser-

na, det behöver vi bli bättre på.

§6 Enkät för
programmeringsövningar

Enkäten fick 19 svar där men alla som svarade har känt ett behov av att ha
någon form av programmeringsövningar. De flesta verkar vilja ha genomgång-
ar med programmeringuppgifter, likt en vanlig programmeringsövning. Weidow
har sagt att han erbjuder ”smörjmedel” för att vi ska kunna genomföra övning-
arna. Vi behöver isåfall hitta personer som kan hålla i övningarna. Detta skall
diskuteras vidare på PA/SVL-mötet nästa vecka. Beatriz ska mejla Aarne om
quizen. Andreas ska fråga de som höll i programmeringsövningarna under 2020
om de kan tänka sig att hålla i övningar igen under LP2.
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§7 Ska vi ha fler
småarrangemang?

SNF har tidigare haft lunchföreläsningar med doktorander där de pratar om
deras forskning. De föreläsande doktorandernas instutition brukar bjuda på
baguetter och dricka. Vi tycker detta låter som en bra idé, Simon ska kika med
en doktorand på RISE.
Tidigare SNF har också hållt i en DuP, eventuellt skulle man kunna ha en
klago-DuP liknande de SNKfKb brukar ha.

§8 Avstämning inför
sektmötet

Simon och Matilda ska hetsa åk2 under föreläsningen i Komplex analys imor-
gon.
Vi har inte val av masteransvarig och matansvarig på dagordningen till sek-
tionsmötet. Vi måste komma ihåg att få in det så att vi faktiskt kan välja in
dessa poster.

§9 Övriga frågor Till cocktailpartyt i LP2 delar vi bara ut 120 matbiljetter så att det inte blir
för många gäster i Nexus.

§10 Nästa möte 10:e oktober kl 12 i Acceptorn.
Möte med SVL/PA 12:e oktober 12:30-13:00.

§11 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:45!

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.
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