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Studienämnden Fysik

Sammanfattning av protokoll fört vid SNFTM-möte 2015-12-08

Vissa problem med Sharelatex-licenserna, löser sig förhoppningsvis. Vi har en B-plan för
sektionen ifall vi inte f̊ar licenser för hela Chalmers.
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Möte SNFTM 2015-12-08

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNFTM-möte 2015-12-08

Tid: Tisdag 2015-12-08
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

• Maria har uppdaterat länkar p̊a ftek.

• Vrede har läst p̊a om SNFs historia.

• Linder har ligt ut tentor och gett folk sharelatex-licenser.

• Edu har varit p̊a programr̊ad idag.

• Gustav har mejlat om sharelatex.
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§5. Kursutvärderingar och kursnämnder
G̊ar bra, inga problem att ta upp.

§6. Sharelatex
Aiden skickade ett meningslöst svar p̊a Gustavs mejl där han sa att han typ satt
en kille p̊a det som ska utvärdera och s̊a vidare. D̊a licenserna g̊ar ut vid årsskiftet
brinner det i knutarna och d̊a skulle även f-sektionens licenser g̊a ut. Gustav har
skickat ett till mejl om detta, och Gustav och Edu ska för säkerhets skull g̊a igenom
detta med TMs ansvarige för att åtminstone rädda sektionens licenser.

§7. Sektmöte
SNF planerar att söka FARM. FARM har inval innan FnollK, kommer bli brist.

§8. Övrigt
Edu var p̊a programr̊adsmöte för TM:

• Om man kuggar första tv̊a tentorna är risken väldig hög att man kuggar allt.
Om första året g̊ar d̊aligt g̊ar allt kasst. I gemen.

• De tv̊a senaste åren har TM presterat bättre p̊a första diagnosen, TM och F
fick samma betyg p̊a duggan, F fick mycket bättre p̊a tentan. Detta kan bero
åldersskillnad, TM kan vara färska fr̊an skolan och ha matte i minnet, medan F
är mer mogna och ambitiösa.

• Ca en tredjedel av TM har examinerat hittills, och de flesta jobbar med pro-
grammering.

• TM ska f̊a en ny modelleringskurs. Kanske.

• Mer etikmoment!

§9. Mötet avslutas
Gustav Lindwall avslutar mötet.
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