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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-05-09

Tid: Fredag 2014-05-09
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
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
Tillträdande Vice Ordförande: Jesper Johansson
Tillträdande Sekreterare: Evelin ”$trössel” Blom
Tillträdande Masterutvärderingsansvarig: Ellinor ”Joel” R̊ange

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

§2. Justerare
Maximilian Ludvigsson väljs till justerare.

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

§4. Runda bordet
Christmas har skrivit en text till Finform samt varit p̊a UU-möte.

Jesper, Joel och $trössel har blivit invalda.

Lejon har skrivit överlämning, skickat in en modultext samt skickat in enkäten om
hur studievägledningen fungerar.
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Jossan har ...

Ingrid har lagt upp alla kurser p̊a hemsidan samt uppmärksammat att vbl inte kan
n̊as via alla länkar.

David har jobbat med bokföring.

Ponani har kollat upp vilka som vann bullprojektet och skickat in kurstexter till
finform.

Kalldal har kollat lite p̊a matlabbonusenkätsvaren och ska g̊a p̊a terminmöte för TM.

John har tagit emot förslag om vad som ska göras med UKÄ-pengarna.

§5. Föreg̊aende protokoll
Beslut: Lejon ska fixa ett separat dokument med idéerna som kom fram till nästa
års verksamhetsplan.

§6. Studievägledningen
Lejon g̊ar igenom vad som har skickats in till k̊aren. K̊aren efterlyser dock information
även om masterstudievägledaren. Beslut: Christmas ska se till att skicka in enkäten
som handlar om masterstudievägledaren Pia Hepsever.

§7. Matlabbonusuppgifter
Det har varit problem med det nya bonusuppgiftsystemet och en enkät har skickats
ut för att f̊a in fler åsikter. Enkäten har haft f̊a svarande men tyder p̊a att det är
ett d̊aligt system nu. Systemet bör göras om och grunden är att det behövs mer
resurser. För att minska fusket kan inlämningar vara en lösning, liknande systemet
för uppgifterna i LANAn. Att göra matlabmomentet obligatoriskt skulle kunna vara
en tänkbar lösning om det krävs för att f̊a mer resurser. Jesper och John följer med
Kalldal när han ska prata med Jana.

§8. Inval
Det har varit sektionsmöte sedan sist och SNFTM har f̊att flera nya medlemmar, inte
s̊a m̊anga som behövs. Kassör och kursutvärderingsansvarig är tv̊a poster som bör
fyllas innan sommaren.

§9. Programmeringstekniken
Kalldal och Christmas ska p̊a möte ang̊aende de tidigare problemen med program-
meringstekniken och tar med åsikter fr̊an tidigare möten.

§10. Kandidatpresentationer
SNFTM har f̊att in ett förslag om att studenter i årskurs 2 bör informeras om när det

Lotta ”Lejon” Bergbom Maximilian Ludvigsson Oscar ”Kalldal” Kalldal
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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är kandidatpresentationer, vilket är en bra idé. Beslut: Ingrid ser till att studenterna
f̊ar information.

§11. Bullprojektet
Bullprojektet för LP3 har avgjorts och F3 är periodens vinnare och ska därmed
bjudas p̊a bullar. Beslut: Lejon skickar mejl till alla och talar om att tävlingen är
avgjord.

§12. UKÄ
Tiden för att skicka in förslag har g̊att ut och vi har f̊att in n̊agra förslag. Nästa
fredag är total deadline för när förslag m̊aste vara inne.

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