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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-04-11

Tid: Fredag 2014-04-11
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande: Jonas ”Christmas” Källén
Kassör: David Svensson
Sekreterare: Lotta ”Lejon” Bergbom
Kursutvärderingsansvarig: Oskar ”Ponani” Larsson
VeckoBLaderist: Josef ”Jossan” Hansson
Masterutvärderingsansvarig: Maximilian Ludvigsson
Ledamot: Ingrid Strandberg
Ledamot: Alexander ”Grabbe” Grabowski

Årskursrepresentant TM1: John Norell
Asp: Jesper Johansson
Asp: Isabel Rodrigues

§1. Mötet öppnas
Jonas ”Christmas” Källén öppnar mötet.

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

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

§4. Runda bordet
John har pratat med Styret ang̊aende UKÄ och hur det ska g̊a till.

Ponani har mejlat lite kursutvärderare.

Grabbe har skrivit sin överlämning och tagit emot information ang̊aende bonuspo-
ängen i mekanik 2.

Jossan har löst n̊agra problem som uppkommit med Sharelatex.
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Ingrid har skrivit överlämning samt informerat ang̊aende UKÄ.

Lejon har fixat en rollapp p̊a podio där överlämningar ska lämnas in samt kollat
igenom förra årets modultext.

Christmas berättar att Kalldal har träffat Jana ang̊aende mekanik 2. Själv har han
inte gjort n̊agot speciellt.

§5. Mekanik 2
Efter förra veckans beslut har bonuspoängen ändrats men sedan ändrats tillbaka och
nu vill Christian ha ett programbeslut för att l̊ata bonuspoängen gälla hela året.
Beslut: SNFTM ska fortsätta driva att bonuspoängen ska gälla p̊a tentor hela året.

Beslut: Jossan skriver en text till finform hur man ska klara tentor.

§6. UKÄ
Det ska göras en infokampanj för att f̊a in idéer fr̊an studenter hur pengarna ska
kunna nyttjas. Styret kommer inte att delta i förslagsinsamlingen. SNFTM vill ha
förslag senast 5 maj. John och Ingrid fortsatt ansvariga.

§7. Överlämningar
De flesta hade latat sig och inte skrivit överlämningar, se till att göra detta snarast.

§8. Verksamhetsplan
Det sp̊anas p̊a idéer som kan vara med i verksamhetsplanen för nästkommande år.
Förslag som dyker upp är bland annat: bokbytarbrunch, utveckla podio mer, f̊a ig̊ang
livescribe igen, utveckla studiebevakningen p̊a mastersniv̊a, arbeta mer proaktivt för
att föreläsare ska följa reglerna, se till att synas mer genom bland annat tröjor och
facebook,utveckla en typ av valnämnd där man kan fr̊aga äldre elever samt sätta ihop
n̊agot infoblad om vilka kurser som är bra till vad.

§9. Studievägledning
SNFTM har f̊att en enkät fr̊an k̊arledningen som ska undersöka vilken relation olika
program har till sina studievägledare. Denna ska fyllas i gemensamt. Beslut: Lejon
gör en kopia av enkäten som alla kan fylla i själva och sammanställer sedan dessa till
ett gemensamt svar.

§10. Mötet avslutas
Jonas ”Christmas” Källén avslutar mötet.
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