
Möte SNFTM 2014-01-21

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-01-21

Tid: Tisdag 2014-01-21
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande: Jonas ”Christmas” Källén
Adjungerad sekreterare: Lotta ”Lejon” Bergbom
Kursutvärderingsansvarig: Oskar ”Ponani” Larsson
VeckoBLaderist: Josef ”Jossan” Hansson
Masterutvärderingsansvarig: Maximilian Ludvigsson
Ledamot: Ingrid Strandberg
Ledamot: Alexander ”Grabbe” Grabowski

Årskursrepresentant F1: Jacob ”Int” Olsson

§1. Mötet öppnas
Oscar ”Kalldal” Kalldal öppnar mötet.

§2. Mötessekreterare
Lotta Bergbom väljs till mötessekreterare.

§3. Justerare
Josef ”Jossan” Hansson väljs till justerare.

§4. ShareLatex
F- och TM-studenter kommer f̊a sharelatex till den mejl de har registrerad hos k̊aren.

§5. Programansvarig
Johan Jonasson är ny programansvarig för Teknisk Matematik.

§6. vUO
Det är bestämt att vUO kommer p̊a SNF möte 13/2. Det är dock en torsdag s̊a
Kalldal försöker boka om.

§7. Cocktailparty
Ingrid fixar affisher. Alla ser till att informera i sina klasser inför cocktailpartyt.
Många är upptagna under dagen s̊a vissa förberedelser ska göras under onsdagkvällen.
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§8. Kickoff/Utbildning/Workshop
Kommer äga rum 9/2, 12/2 och 9/4. Senast 3/2 m̊aste man anmäla sig till de första
tv̊a. Kalldal tar in anmälningar.

§9. Programmeringstekniken
Efter en del trassel med duggan i programeringstekniken verkar det nu som om det
inte kommer bli bonuspoäng heller i framtiden. F̊ar kolla upp det nästa år.

§10. Utvärdering
Utvärdering av idéer för studentportalen. Vi har nu f̊att tillbaka förslag p̊a ändringar
som ska poängsättas. Vi kommer fram till att det är viktigast med surfvänligt format
och att man kommer tillbaka till samma sida när man loggar in p̊a nytt.

§11. Kläder
Kommer fram till att det är lättast att alla själva f̊ar köpa sina svarta skjortor.

§12. Arbetsgrupp
Det ska startas en arbetsgrupp som ska reda ut huruvida det vore en bra ide att
införa en poängspärr p̊a programmet s̊a att det finns en gräns för att flytta upp en
årskurs. Kalldal, Christmas och Filippa är med i arbetsgruppen men det behövs fler,
försök gärna hitta intresserade.

§13. Mötet avslutas
Oscar ”Kalldal” Kalldal avslutar mötet.

Lotta ”Lejon” Bergbom Josef ”Jossan” Hansson Oscar ”Kalldal” Kalldal
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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