
Möte SNFTM 2015-12-15

Studienämnden Fysik

Sammanfattning av protokoll fört vid SNFTM-möte 2015-12-15

• Änk̊a och Jokern blev i veckan invalda till SNFTM. Tv̊a trevliga herrar med god
föreningserfarenhet som kommer bidra till kommittéens framtida förbättring.

• Motionen ang̊aende omstrukturering i SNFTM gick igenom.

• Kursutvärdering g̊ar mestadels bra.

• Sharelatex till hela Chalmers dröjer antagligen ett år, men vi kan förhoppningsvis
beh̊alla F-sektionens utan att VBL gör allt arbete igen.

• Planering till CP har börjat.

• Ny programr̊adsrepresentant för F är nu Änk̊a.

Ludvig ”Frej” Ekman Sebastian ”Änk̊a” Bergström Edvin ”Edu” Listo Zec
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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Möte SNFTM 2015-12-15

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNFTM-möte 2015-12-15

Tid: Tisdag 2015-12-15
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande: Edvin ”Edu” Listo Zec
Vice Ordförande: Sebastian ”Änk̊a” Bergström
Kassör: Jessica Fredby
Sekreterare: Ludvig ”Frej” Ekman
Kursutvärderingsansvarig: Maria Bergqvist
Veckobladerist: Joacim Linder
Masterutvärderingsansvarig: Ellinor ”Joel” R̊ange
Ledamot: Emma Ekberg

Årskursrepresentant TM1: Samuel Vrede
Fortfarande Ordförande: Gustav Lindwall
Tillträdande VeckoBLaderis: Johan ”Jokern” Särnbratt

§1. Mötet öppnas
Edvin ”Edu” Listo Zec öppnar mötet.

§2. Justerare
Sebastian ”Änk̊a” Bergström väljs till justerare.

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

§4. Runda bordet

• Joels har arbetat mycket med master sedan senast. Mastermiddagen har blivit
av. Har hänt en del kring problemen hos masterprogrammen

• Jokern har blivit invald.

Ludvig ”Frej” Ekman Sebastian ”Änk̊a” Bergström Edvin ”Edu” Listo Zec
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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• Vrede har varit p̊a sektmöte och gjort teambuilding. Varit p̊a kursnämnd och
spelat p̊a mastersmiddagen.

• Linder har f̊att en efterträdare.

• Änk̊a var p̊a möte med PA i fredags. Blivit invald.

• Edu har varit p̊a möte med PA, arrat föreläsare till VBL, och arrat teambuilding.

• Gustav har varit p̊a möte med tv̊a nya examinatorer, dels för fourieranalysen
och även för flervariabelsanalysen. Ska ha möte med Nikola snart. Tycker att
det är najs att det är hans sista SNF-lunchmöte nu.

• Maria har varit p̊a inval och teambuilding. Haft kontakt med n̊agra kursutvär-
derare.

• Jessica har äntligen f̊att tillg̊ang till kassörtjosan.

• Emma har varit p̊a sektionsmöte och teambuilding.

§5. Kursutvärderingar och kursnämnder
Verkar flyta p̊a bra, förutom inledande analys där det är lite kr̊angligt att arra möte
med Bengt-Erik Melander + PA. Möte istället efter jul.

Mittkursmötet i programmeringen har lite problem pga byte av examinator. Tre
lärare/administratörer ska g̊a p̊a mötet, och därför g̊ar Maria ocks̊a för att göra det
mindre kr̊angligt.

§6. Sharelatex
De vill skjuta p̊a beslutet ett år för att utvärdera det, eftersom de inte hann utvärdera
det p̊a de fyra m̊anader de fick. Vi kommer arbeta med att f̊a licenser av Matematiska
vetenskaper och försöka lägga över fördelandet av licenser.

§7. CP
Planerigen verkar g̊a bra. Vi bör börja planera arrningen redan under lovet. Emma
och Noa fixar planeringen. Frej och Noa åker och handlar mat.

Doodle vore najs för att förbättra arbetet.

§8. Övrigt
Beslut: Änk̊a är programr̊adsrepresentant för F.

§9. Mötet avslutas
Edvin ”Edu” Listo Zec avslutar mötet.
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