
Möte SNFTM 2016-02-02

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNFTM-möte 2016-02-02

Tid: Tisdag 2016-02-02
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande: Edvin ”Edu” Listo Zec
Vice Ordförande: Sebastian ”Änk̊a” Bergström
Kassör: Jessica Fredby
Sekreterare: Ludvig ”Frej” Ekman
Kursutvärderingsansvarig: Maria Bergqvist
Veckobladerist: Johan ”Jokern” Särnbratt
Ledamot: Emma Ekberg

Årskursrepresentant F1: Noa Onoszko

Årskursrepresentant TM1: Samuel Vrede

§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

• Änk̊a har börjat kika p̊a SI-räknestugorna.

• Maria har börjat pusha för mittkursmöten. Har mejlat om pengar till Bo:s BSD.

• Jessica har skickat in kvartalsrapport och börjat p̊a aspbudget.

• Jokern har börjat flytta över alla LATEX-konton till vbls mejl istället för Kalldals.

• Vrede har fixat med google-driven och Guldäpplet.

Ludvig ”Frej” Ekman Sebastian ”Änk̊a” Bergström Edvin ”Edu” Listo Zec
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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• Edu har skrivit en verksamhetsberättelse. Svarat p̊a mejl om nomineringar till
Guldäpplet. Var p̊a Styrtmöte.

• Frej har mejlat om BSD under Sektionens vecka.

§5. Kursutvärderingar och kursnämnder
G̊ar bra!

§6. Aspning
Vi behöver äska pengar till bättre aspning. Jessicka skickar in en aspbudget.

Vi borde se hur aspningen för DP och F6 är, och anpassa oss.

Aspresa LV4 - Cortegevecka. Åka ut till n̊an sjö och grilla? N̊an lek hemma hos n̊an.
Baka kladdkaka till oss. Bra med öseriöstärr. Focus vid d̊aligt väder.

Edu mejlar Julia och fr̊agar om man kan putta fram valberedningen ett par dagar,
s̊a att vi kan ha aspresan innan.

Asplunch vill vi ocks̊a ha pengar till.

§7. Teambuilding
18e februari börjar vi efter lunch och hittar p̊a n̊att kul, och gör n̊att annat p̊a kvällen.
”Ut och äta och umg̊as med varran- Edu

§8. Bakom stängda dörrar - BSD

§9. Guldäpplet
Alla g̊ar p̊a Finforms aspfika och efter det pratar vi om Guldäpplet.

§10. VuO
17.15 idag träffar vi VuO och ska diskutera det g̊agna året.

§11. Övrigt
Ohmsits - Finns tid? LP4! 13 maj! + Fira invalet dirr!

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