
Möte SNFTM 2015-10-13

Studienämnden Fysik

Sammanfattning av protokoll fört vid SNFTM-möte 2015-10-13

• Första veckomötet med v̊ara årskursrepresentanter!

• Edu, Emma och Jessica har möte med DP imorgon inför hur vi ska arra DuP:en den
23e oktober.

• Planeringsmöte inför Cocktailparty kl 13 den 30e oktober.

• Frej och Noa ska handla p̊a SNFs dup.

Ludvig Ekman Edvin ”Edu” Listo Zec Gustav Lindwall
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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Möte SNFTM 2015-10-13

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNFTM-möte 2015-10-13

Tid: Tisdag 2015-10-13
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande: Gustav Lindwall
Vice Ordförande: Edvin ”Edu” Listo Zec
Kassör: Jessica Fredby
Sekreterare: Ludvig Ekman
Kursutvärderingsansvarig: Maria Bergqvist
VeckoBLaderist: Joacim Linder
Ledamot: Emma Ekberg

Årskursrepresentant F1: Noa Onoszko

Årskursrepresentant TM1: Samuel Vrede

§1. Mötet öppnas
Gustav Lindwall öppnar mötet.

§2. Justerare
Edvin ”Edu” Listo Zec väljs till justerare.

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

§4. Runda bordet

• Frej har varit p̊a SNFest och utbildning.

• Maria har inte gjort mycket postspecifikt. Har varit p̊a SNFest samt utbildning.

• Samuel har blivit invald, g̊att p̊a SNFest och haft utbildning.

• Noa har blivit invald, g̊att p̊a SNFest och haft utbildning.

• Linder var p̊a möte i fredags och har f̊att melj.
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• Edu var p̊a möte i fredags och har mejlat med Jana. Var p̊a SNFest och utbild-
ning.

• Gustav var p̊a UU möte ig̊ar, och var p̊a SNFest.

§5. Sammanfattning av UU-mötet

• Det kommer komma ut en enkät vid LV3-4 nästa läsperiod som följer upp om
rättsäkerhetsdokumentet följs.

• Studienämnderna fick ansvaret för Studentrösten p̊a mötet, men d̊a det brukar
vara F-styret som sköter Studentrösten p̊a v̊ar sektion ska Gustav ta upp detta
med dem för att se till att det är de som har ansvaret.

• Chalmers har mycket pengar efter det höga betyget fr̊an UKÄ, och har anställt
en inredningsansvarig som ska inreda om ställen för 1,5 miljon. Hen vill ha
förslag p̊a vad som kan göras, och d̊a ska vi prata om det med SAMO.

• Förslaget p̊a läs̊arsändringen har f̊att mycket negativ kritik av de flesta, och
inget nytt förslag kommer att kunna klubbas igenom eftersom sista datumet
för ett beslut p̊a s̊a hög niv̊a är 31 oktober. Därmed kommer läs̊ar 15/16 samt
16/17 ha omtentor för LP2,3,4 vid p̊ask, som det var förra året. Det kommer
att skapas en arbetsgrupp med bland annat studenter till detta göra ett förslag
till läs̊aren efter det.

§6. Kursutvärderingar och kursnämnder
Alla kursnämnder har blivit kallade fr̊an lp4, och nästan alla har blivit av.

§7. Snuff/edup/snf-dup/sup/studie-dup
Tre fr̊an DP och tre fr̊an SNFTM ska träffas imorgon och planera dupen. Vi siktar p̊a
att göra det s̊a enkelt som möjligt, typ basutbud av öl + spaghetti och köttfärss̊as.
Beslut:Frej och Noa handlar mat och Frej är bilansvarig.

§8. Övrigt

• ShareLaTeX-enkäten har f̊att 400 svar.

• CocktailParty. För lite tid för att planera i LV1, s̊a vi behöver ses innan. Be-
slut:Vi ses kl13 p̊a fredag 30 oktober och planerar, de som kan.

• Årskursrepresentanter ska veta: Köp sektionsplagg (svart hoodie + skjorta) för
drygt 200kr/plagg och vi förklarar därifr̊an. Frej ska skicka mejl och bifoga alla
tekniska specifikationer.
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• Teknologbok.se - Frej mejlar alla studenter. Jessica tar kontakt med SNZ om
affisch.

• FAQ - finns fortfarande lite kvar som m̊aste göras. En punkt som n̊agon g̊ang
ska läggas till är info om hur man kan skapa ett eget kandidatarbete med typ
företag eller annat.

§9. Mötet avslutas
Gustav Lindwall avslutar mötet.
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