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Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin (distans)

Kassör Andreas Erlandsson
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom
Kandidatansvarig Matilda Hellström

Årskursrepresentant Simon Benstorp

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

§2 Val av justerare Andreas Erlandsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har varit på stormöte och skickat några mejl.
• Simon F har skickat ”save the date” om cocktailpartyt till föreläsare och

mejlat Bengt-Erik och frågat om han ville föreläsa på detta.
• Andreas har inte gjort något särskilt.
• Bjarne har inte gjort något särskilt.
• Emil har designat PR för SNFika.
• Matilda har varit på stormöte och försökt rekrytera ytterligare en pro-

grammeringsövningsledare.
• Simon B presenterade sig för åk1.

§5 Kurser
• Åk1: Går som vanligt. Tentorna närmar sig och många är stressade.
• Åk2: Går trögt men framåt. Fokus på expfys, komplexen är fortfarande

bortprioriterad hos många. Det har framkommit att kursen i reglerteknik
i LP2 i nuläget har obligatoriska MATLAB-moment. Åk2 har inte lärt
sig MATLAB. Emil ska mejla Bo, examinator i ERE091.

• Åk3: Många är stressade över de tidiga tentorna. Är det nödvändigt att
ha duggan i lv8? Vi bestämmer att någon av oss ska gå på kursnämnden
och försöka ta reda på detta.

• Master: Inget nytt.

§6 Progammeringsstugor Förhoppningsvis kan vi få frågorna från Aarne under tentaveckan, då får öv-
ningsledarna några dagar att förbereda sig. Beatriz ska skicka mejl till PA och
undersöka lönen och speciellt om man kan få betalt för förberedelsearbetet. Vi
borde välja två övningsledare så att vi kan sätta schemat efter dessa. PR görs
lämpligen under tentaveckan. SNF bokar sal via salsbokningen, då kan man
se till att det dyker upp i åk2:s schema. En utgångspunkt för stugorna skulle
kunna vara kursplanen från förra året.
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§7 Cocktailparty Det måste finnas en SNF:are vid baren hela tiden. Emil upprättar ett nytt
excelark med arbetstidsbokning. Vi diskuterar om vi borde skicka ut en ”save
the date” även till studenterna. Simon B påminner åk1 under lv1. Denna gången
skippar vi doodeln för patethjälp, man får helt enkelt dyka uppp när man vill.

§8 Kursutvärderingsinfo
och KF

Det har framkommit att informationen på Ftek om kursnämnderna är utda-
terad. Man behöver uppdatera vilka UBS som behöver bjudas in, hur kurs-
nämndsbokningar går till och mejladresserna till årskursrepresentanterna hos
SNKfKb. Vi diskuterar även att vi borde återuppta möten med SNKfKb. Be-
atriz har mejlat SNKfKb för att synkronisera med dem.

§9 Stormöte Under stormötet diskuterades att 1/4 av sektionsmedlemmarna har upplevt
trakasserier. Man upptäckte denna statistiken i Studentbarometern och skic-
kade ut en extra enkät för att försöka bena ut detaljer om vilka arrangemang
och under vilka omständigheter trakasserierna har skett. Hälften av de som har
svarat på denna enkät har klickat i att trakasserierna kommit från sektionsak-
tiva. Under eftermiddagen var det utvärdering av mottagningen, det framkom
att nollan tyckte att man inte hann plugga under mottagningen. Vi diskuterar
om man kan ha ett extra SNF-arr under mottagningen, där vi har lite pluggfika.

§10 Övriga frågor

§10.1 SNFika PR PR skall skickas ut, en idag och en senare i veckan. Emil fixar.

§10.2 Slack för kallelser Vi beslutar att kallelser skickas ut via Slack. Vi skapar en ny kanal för detta.

§10.3 Student voice Student voice skall genomföras i lv2 under lp2. SNF skall hämta affischerna
hos Utbildningsutskottet och sätta upp någonstans bra, rimligen Focus. Om vi
kan hämta upp flera kopior skulle man kunna sätta upp en i Signes också.

§10.4 Böcker på Focus Vi diskuterar om vi kan köpa extra böcker om Python till biblioteket på Focus.
Vi avvaktar och ser om det finns pengar över senare under året.

§10.5 Åtgärdsplan för
programmeringstekniken

Beatriz mejlar Jonathan om åtgärsplanen för SEE125.

§11 Nästa möte 24/10 kl 12 i Acceptorn.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:55!

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.

2

mailto:styret.sekr@ftek.se


Möte 2022/23:SNF-10
SNF mötesprotokoll 2022-10-17

Fysikteknologsektionen, Chalmers

3


	Mötets öppnande
	Val av justerare
	Adjungeringar
	Runda bordet
	Kurser
	Progammeringsstugor
	Cocktailparty
	Kursutvärderingsinfo och KF
	Stormöte
	Övriga frågor
	SNFika PR
	Slack för kallelser
	Student voice
	Böcker på Focus
	Åtgärdsplan för programmeringstekniken

	Nästa möte
	Mötets avslutande

		2022-11-01T20:45:35+0100
	Beatriz Bento Hansson


		2022-11-02T16:12:19+0100
	Emil Babayev


		2022-10-26T15:11:42+0200
	Andreas Erlandsson




