
Möte SNFTM 2013-05-07

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2013-05-07

Tid: Tisdag 2013-05-07
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Martin Eriksson
Vice Ordförande: Emilio Jorge
Kassör: Jonathan Arvidsson
VeckoBLaderiet: Martin ”Henoch” Henoch
Masterutvärderingsansvarig: Karl ”Netto” Gustavsson

Årskursrepresentant F3: Vincent Ericsson

Årskursrepresentant TM2: Magdalena ”TM” Jansson

Årskursrepresentant F1: Johanna Edman

§1. Mötet öppnas
Martin Eriksson öppnar mötet.

§2. Sekreterare
Johanna Edman väljs till sekreterare.

§3. Justerare
Vincent Ericsson väljs till justerare.

§4. Föreg̊aende protokoll
Protokoll fr̊an föreg̊aende möte läses upp.

§5. Finform
Texten till finform ska in p̊a fredag. Martin skriver den.

§6. BSD
Vi har BSD p̊a onsdag d̊a Per Delsing ska prata. Vi ska hämta baugetter och be om
faktura (ej betala). Vi g̊ar igenom vilka klasser som inte är informerade än och vilka
som ska informera dessa och när.
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§7. Sektionsmöte
Det är sektionsmöte ikväll. Vi funderar p̊a att välkomna de nya SNFTM-arna p̊a
n̊agot sätt. Beslut: Vi gör n̊agot litet under mötet och n̊agot större senare, innan
sommaren.

§8. Överlämningar
Vi ska skriva överlämningar till de specifika posterna.

§9. Utvärdering återsits
Det gick bra.

§10. UU-möte
De pratade om uppföljning av rättssäkerhetsdokumentet (se senare punkt). Masters-
bevakningen pratades det en hel del om och planerna verkar vettiga och genomtänkta.

§11. Pedagogiskt pris p̊a Chalmers
K̊aren ger ut ett pedagogiskt pris och undrar om vi har n̊agra nomeneringar. Beslut:
Vi beslutar om att Emilio ska titta p̊a vad som behöver föras för att vi ska kunna
lämna in en nominering.

§12. Uppföljning av rättsäkerhetsdokumentet
Martin skickar mallen till Johanna som lägger upp det som ett google-dokument.

§13. Studentportalen
Studentportalen är d̊alig.

§14. Övriga fr̊agor
Kursutvärderingarna g̊ar fram̊at. TM ser positivt p̊a att alla fr̊an lp 1,2 och 3 kommer
bli färdiga innan sommaren. Affisch för att hitta övningsledare bestämmer vi att
Benjamin ska fixa. Martin ska prata med Benjamin om detta. Emilio och Johanna
fixar mat till nästa möte. Vi funderar p̊a att ha ett till nollningsarrangemang, till
exempel ost&vinkväll. Åsikter som kommer upp var att om vi skulle göra en sak s̊a
ville vi ha den efter nollningen, men om vi har tv̊a s̊a skulle vi kunna ha en under
nollningen och en efter̊at.

§15. Mötet avslutas
Martin Eriksson avslutar mötet.

Johanna Edman Vincent Ericsson Martin Eriksson
Sekreterare Justerare Mötesordförande

Sida 2 av 2


