
Möte 2022/23:SNF-12
SNF mötesprotokoll 2022-11-01

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
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Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Vice Ordförande Simon Franklin (digitalt)

Kassör Andreas Erlandsson (digitalt)
Sekreterare Emil Babayev

Veckobladerist Bjarne Sihlbom (digitalt)
Kandidatansvarig Matilda Hellström

Årskursrepresentant Simon Benstorp

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:13.

§2 Val av justerare Matilda Hellström väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har mejlat och gått på möten.
• Simon F har mejlat lite med Bengt-Erik som skall föreläsa på torsdag och

gjort PR, och fixat inför cocktailpartyt i allmänhet.
• Andreas har lagat mat och handlat inför cocktailpartyt.
• Bjarne har fått in anteckningar men har inte hunnit dela ut verifikaten

så att antecknarna får betalt.
• Emil har planerat, handlat och lagat mat inför cocktailpartyt.
• Matilda har lagat mat och fått tag på en skjorta att trycka, och börjat

leta kursutvärderare.
• Simon B har har kompletteringshandlat inför cocktailpartyt.

§5 Kurser
• Åk1: EP-labbar och Fortsan har börjat. Programmeringstekniken skall

diskutera grundläggande Python i början och har en ny kursbok.
• Åk2: Regler har börjat, Maskininlärningskursen ser lovande ut.
• Åk3: Specrel-kursen upplevs något rörig. Det saknas planering för före-

läsningarna och deadlines för inlämningsuppgifter, men det borde klarna
upp. Högfrekvenstekniken har endast slides på föreläsningarna men ser
lovande ut. Matfys kör helt inspelade föreläsningar eftersom Henrik har
gått i pension och flyttat till Stockholm. Däremot går räkneövningarna
IRL.

• Master: Inget nytt.

§6 Cocktailpartyt 16st pizzadegar behöver köpas, Simon B fixar på Pizzeria Gibraltar. Access till
personalrummet har Emil, Bea och Simon F. Osäkert om Bjarne kan vara med
på torsdag, Emil ansluter kl 17. DP behöver kylarna på Focus så de undrar om
vi kan flytta ut vår mat till NollK:s kyl eller till Raum.
Vinet köper vi onsdag förmiddag. Bjarne har typ en bib vitt och en flaska
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alkoholfritt vitt som någon måste hämta upp.

§7 UU3 Man överväger att ta bort lördagstentorna, men för att täcka behovet att tenta
tider kan dessa eventellt behöva ersättas med kvällstentor. SNF anser enigt
att nackdelarna är större än fördelarna. Har man otur kan man ju få skriva
tre tentor på samma dag, vilket inte är optimalt. Dessutom blir hela dagen
förstörd om man har en tenta som börjar kl 18.

§8 Programmeringsstugor Vi har två övningsledare! De har nu påbörjat planeringen och vill köra på
måndagar, alternerande mellan 8-10 och 10-12. Övningarna kan börja redan
nästa måndag. Vi har fått tillgång till frågorna från Aarne. Beatriz mejlar och
bokar sal till övningarna och frågar PA angående arvodering.

§9 Teambuilding Det kommer ett förslag om att äta middag tillsammans och köra bowling, vilket
vi beslutar. Beatriz skall skicka ut en Doodle.

§10 Övriga frågor

§10.1 Svar från SNKfKb SNKfKb föreslår lunchmöte måndag lv3, vi bjuder in dem till vårt lunchmöte.

§11 Nästa möte 7 nov kl 12:00.

§12 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:54!

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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