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Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Kassör Andreas Erlandsson

Sekreterare Emil Babayev
Veckobladerist Bjarne Sihlbom

Kandidatansvarig Matilda Hellström
Årskursrepresentant Simon Benstorp

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av justerare Matilda Hellström väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har varit på UU-möte, sektionsmötet och tryckt kläder.
• Andreas har tryckt kläder och försökt rekrytera övningsledare till pro-

grammeringsstugorna.
• Bjarne har tryckt kläder.
• Emil har tryckt kläder.
• Matilda har läst överlämningen och kanske hittat en övningsledare för

programmeringsstugorna.

§5 Kurser
• Åk1: Många studenter har för mycket att göra. Dessutom ligger analysen

något efter i föreläsningsschemat men detta kommer tas igen. Elizabeth
Wulcan är bortrest nästa vecka, men hon har ordnat ersättare till den
föreläsningen som hon inte kan hålla i.

• Åk2: Arbetsbelastningen är hög eftersom Del B-labbarna i Expfysen
kombinerat med elnätslabbarna resulterar i många obligatoriska moment.
Detta har lett till att många prioriterat ned komplexen. Elnätslabbarna
verkar inte ha blivit mycket svårare än tidigare år.

• Åk3: Det flyter på men mycket att göra. En inlämning i Termon som
hade deadline i september har fortfarande inte rättats. Tentorna ligger
tidigt vilket skapar stress.

• Master: Inget nytt.

§6 Praktiska frågor

§6.1 Representationsplagg Matilda och Simon B behöver representationsplagg också. Andreas köper in
efter storleksönskningar har kommit in.

§6.2 Ny gruppbild Vi borde ha en ny gruppbild, men vi väntar tills vi har tryckt alla kläder.
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§6.3 Teambuilding Det finns budgeterat 300 kr per person till teambuilding, så vi får fundera på
vad man kan göra med pengarna. Själva teambuildingen blir antagligen efter
tentaperioden.

§7 Programmeringsstugor Vi har en person som är intresserad av att vara övningsledare, och eventuellt
tillkommer några fler! Vi håller kontakten med dem och benar ut detaljer efter
PA-mötet.

§8 Cocktailparty Även nästa cocktailparty kommer antagligen arrangeras utan matansvarig. Be-
atriz och Emil reviderar matplaneringen för att försöka få ut mer mat från
samma budget. Inköp planerar vi att göra lördag eller söndag under tentavec-
kan, och försöker synka med DP angående bilbokning. Emil och Andreas kan
handla.

§9 SNFika Vi träffas vid Willys kl 13.30, fredag läsvecka 8 för att handla fika. Emil ska
fixa PR. Beatriz ska försöka lära sig hur man använder kaffebryggaren.

§10 Övriga frågor

§10.1 Mejlprenumerationer Flera poster i SNF har fått reklam för en kurs i marknadsförning på sociala
media. Vi avprenumererar från dessa mejl.

§10.2 Stormöte Beatriz och Matilda är med en stund under stormötet, som ligger lite väl nära
tentaperioden.

§11 Nästa möte PA / SVL-möte 12/10 kl 12:30 i F6002. Vi diskuterar i huvudsak programme-
ringsstugorna.
Nästa möte 17/10 kl 12:00 i Acceptorn.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:57!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Matilda Hellström
Justerare

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