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Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Kassör Andreas Erlandsson

Sekreterare Emil Babayev
Veckobladerist Bjarne Sihlbom

Årskursrepresentant åk1 Simon Benstorp

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

§2 Val av justerare Simon Benstorp väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Jacob Billvén, sektionsmedlem.

§4 Runda bordet
• Beatriz har skickat mejl.
• Andreas har hjälpt till med SNFika.
• Bjarne har lagt upp ett inlägg på Facebook om anteckningsinköp. Linalg

och Elnät har kommit in, men ingen Termo än. Han har också hjälpt till
med SNFika.

• Emil har lagt ut PR för SNFika.
• Simon B har tentapluggat.

§5 Kurser
• Åk1: Elizabeth Wulcan blev sjuk efter resan och frågestunden innan

tentan blev inställd. Ingen ersättare ordnades (lämpligen kunde en öv-
ningsledare hoppat in), detta kanske borde tas upp under kursnämnden.

• Åk2: Inget nytt.
• Åk3: Har haft sina tentor, det gick helt okej.
• Master: Inget nytt.

§6 Cocktailparty Vi planerar att handla på lördag. Nollk har bilen bokad under förmiddagen
och Beatriz försöker ordna samåkning om möjligt. DP börjar laga mat onsdag
eftermiddag, men vi har godkännande att laga mat även torsdag förmiddag.
Beatriz och Emil skall planera maten kl 15 på onsdag. Vi har fortfarande inte
fått in abstract från Bengt-Erik och borde påminna honom. Det inkommer
önskemål om att Bengt-Erik borde förklara hans cid under föreläsningen.

§7 Programmeringsstugor PA har svarat om lönen, det är 152 kr/timme. Man kan även få lön för förbere-
delsetid, men maximalt dubbla tiden (alltså ett pass i förberedelsetid) betalt.
En av övningsledarna har bekräftat att de vill vara med, och vi behöver för-
ankra hos den andra också. Vi skall peta på Matilda så att hon kan peta på
den intresserade. Lokalbokning sker när vi fått övningsledarnas schema.

§8 Utvärdera SNFika På det stora hela var det lyckat, allting tog slut på 20 minuter! Frukten tog slut
innan bullarna, skulle det kunna vara så att sektionen blivit nyttig? Till nästa
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gång kanske man skall köpa mer frukt. Två till tre personer räcker för både
inhandling och värmning av bullar, så man skulle kunna dela upp ansvaret så
att några inte behöver göra allt. Upplägget med att hälla upp saften i muggar
i förväg var bra.

§9 Student voice Student voice kan med fördel genomföras under cocktailpartyt, eftersom det är
mer folk i rörelse jämfört med Focus. Får man inte tillräckligt många svar under
kvällen kan man hänga upp på Focus dagen efter. För att kunna genomföra
detta behöver vi dock få tag på planscherna redan under lv1. Vi har också
fått reklamaffischer för student voice, men vi borde passa på att skicka ut
information om detta när vi ska göra PR för cocktailpartyt också.

§10 Teambuilding Vi har inte hunnit tänka på det än, men vi pratar preliminärt om att åka på
escape room, Prison Island, Laserdome eller något liknande.

§11 Mötesdag LP2 Vi fortsätter ha möten på måndagar på grund av schemakrocken för
Andreas, men funkar det inte för Beatriz får vi återgå till tisdagar med Andreas
närvarande på varannat möte.

§12 Övriga frågor

§12.1 Svar från SNKfKb Vi fick svar på Beatriz mejl till SNKfKb men deras arbetssätt framgår inte
riktigt där. Vi skall boka ett möte med SNKfKb för att bena ut detaljerna
kring bokning av kursnämnder.

§12.2 Representationsplagg Simon B:s skjorta är beställd, Matildas kläder var slut i lager.

§13 Nästa möte 31/10 kl 12 i Acceptorn.

§14 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:50!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Simon Benstorp
Justerare

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