
Möte SNFTM 2014-01-31

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-01-31

Tid: Tisdag 2014-01-31
Plats: Styretrummet

Närvarande

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

Årskursrepresentant F1: Jacob ”Int” Olsson

Årskursrepresentant TM1: John Norell

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

§2. Justerare
Maximilian Ludvigsson väljs till justerare.

§3. Utbildningsutskottet
Det ska ändras s̊a att det numera är styret som har hand om utbildningsveckorna
och det ska handla om studenters p̊averkan.

Chalmers har n̊att taket för hur m̊anga studenter de kan f̊a bidrag för. Detta innebär
att utbildningsplatser kommer att försvinna, än är det oklart vilka program som
kommer att drabbas av detta.

Det r̊ader tvetydighet huruvida kandidaten endast f̊ar ha föreläsningar p̊a svenska.
Beslut: Ponani fixar en enkät som skickas ut p̊a årskurslistorna s̊a att alla f̊ar chans
att tycka till om det är nödvändigt eller ej.

§4. Möte med vUO
Sofia Andersson som är vUO kommer att besöka mötet 14/2.

§5. Sektionens vecka
Under sektionens vecka kommer SNF ordna BSD p̊a onsdagen. P̊a torsdag kväll under
sektionens middag kommer Guldäpplet att delas ut.
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§6. Arbetsgrupp poänggränser
Styret har börjat söka intresserade, mejla styret om man är intresserad eller vet n̊agon
annan som är det.

§7. Ansvarsuppdelning
Vi diskuterar vilka olika saker SNF gör idag och funderar p̊a att dela upp dessa
mer postspecifikt för att inte lägga allt p̊a ordföranden. Vore bra med rutiner och
en tydligare överlämning för att f̊a bättre kontinuitet. Beslut: Ingrid, Christmas,
Jossan och Kalldal ska tills nästa vecka sp̊ana p̊a en arbetsordning och uppdelning
av ansvarsomr̊aden.

§8. Guldäpplet
Nomineringar till Guldäpplet ska vara inne senast fredag LV3. Det diskuteras om flera
nominerade ska bjudas in till sektionens middag. D̊a skulle flera nomineringar än just
den som vann kunna lyftas fram. Beslut: Max mejlar de som inte gett motiveringar
samt ordnar en sammanställning av de nominerade.

§9. Kursutvärderingslunch
N̊agra av periodens utvärderare är anmälda till kursutvärderingslunchen. I framtiden
planeras denna lunchen att h̊allas i varje läsperiod och eventuellt bli obligatorisk.

§10. Träffa ny PA
Styret ska träffa Jana, H̊akan och nya programansvariga Johan. Kalldal ska försöka
fixa ett möte med SNF och dem.

§11. Teambuildning
Vi bestämmer att vi ska köpa kläder för att sedan äta mat och basta tillsammans.
Beslut: Lejon skapar en doodle.

§12. Övriga fr̊agor
John tar upp ett förslag om att ha utvärderingar i helklass i mitten av kursen med
kanske en programansvarig eller liknande. Detta har funkat bra p̊a andra ställen, ska
kolla med Jana vad hon tror.

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

Lotta ”Lejon” Bergbom Maximilian Ludvigsson Oscar ”Kalldal” Kalldal
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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