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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist

Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander
Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Masteransvarig Björn Johansson

Ledamot Lina “Festis” Hultquist

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 14:00.

§2 Val av
justerare

Lina Hultquist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Björn har gjort mastersgrejer, förklarar mer specifikt under nästa protokoll-
punkt.

• Eric har inhandlat Whitelines-block åt de studenter som ska skriva anteckningar
för SNFTM :s räkning. Whitelinesblock finns på Cremona, men Eric köpte dem
i en affär på Högsbohöjd - detta då blocken inte fanns inne enligt Cremonas
hemsida - där de är en krona billigare. Adlibris har dem för 46 kronor, dock
oklart om det är med link (möjligheten att fota av anteckningarna från blocket
och konvertera dem till snygga dokument). Med link på Cremona kostar de 60
kronor.
John Gustafsson antecknar i Komplex Analys och TM år 2:s Termodynamik.
Hannah Persson antecknar i LinAlgen.

• Lina har varit sjuk i veckan. Hon har detta till trots gjort inköpslista och
planering till cocktailpartyt och inköpslista till mattepuben. Planeringen för
cocktailpartyt finns på driven. Hon ska åka till Axfood imorgon för att handla
maten till båda eventen och önskar att någon följer med henne.

• Oskar har inte gjort så mycket SNFTM -relaterat sen förra mötet förutom att
ge bankkortet till Eric när han skulle införskaffa Whitelinesblock.
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• Gabriella har blivit invald på förra styretmötet och överfört protokoll skrivna
innan hon blev invald från Google Drive till LATEX. Hon har ej skrivit ut dessa
än, men kommer i sinom tid jaga SNFTM efter underskrifter.

• Victor har i förra veckan varit på JJWW-möte (möte mellan programansvariga
för F och TM, Jana och Johan, och SNFTM :s ordförande och vice ordförande
Victor och Johan). Victor har skickat mötesanteckningar till oss på mejlen. De
diskuterade mestadels vilka kurser som vi från SNFTM kommer vilja att delta
i detta året: däribland F2:ornas expfys och F2:ornas miljöfysik. Kritiken för de
båda utifrån kursutvärderingarna gäller kommunikationen mellan kursansvari-
ga och student för expfysen och bedömning/betygsättning för både miljöfysiken
och expfysen. De diskuterade även att svarsfrekvensen på kursenkäter är dålig
på F-sektionen, de är fortfarande rätt bra, men de har blivit sämre än vad de
har varit tidigare. Programmeringstekniken fick goda resultat under förra läså-
ret; SNFTM ska följa upp detta i år. På mötet påtalades också att SNFTM ska
försöka engagera sig mer i SI-räknestugor - räknestugor som arrangeras från
chalmers sida - detta för de som går första året på TM.
Victor informerar oss i Johans frånvaro att Johan ska få överlämning imorgon
av Sebastian “ÄnKå” Bergström, förra vice ordförande i SNFTM .
Victor har vidare informerat mastersstudenter på lunchen om en grillning nästa
torsdag 17:15 som är till för mastersstudenter, styret, SNFTM :s mastersansvarig
(men resterande i nämnden får gärna också komma) samt F-styret.

§5 Masters-
mottagningen

Björn har börjat att få sin överlämning i förra veckan från Ellinor “Joel6” Rånge. Han
var på lunchen idag som arrangerades för mastersstudenterna och pratade lite med
studenterna; det var trevligt. Många studneter verkade taggade vilket ses som posi-
tivt. Värt att nämna är att vi redan har en representant i mastersenheten som kallas
“Edu2”, en masterstudent på MPCAS (Complex Adaptive Systems) som går andra
året där. Nästa vecka är det afterwork för mastersstudenterna som Björn kommer att
närvara på, samt grillningen nästa torsdag (8 september 2016) som Victor informe-
rade om under Runda Bordet. Victor var även han på masterslunchen och pratade
där med Patrik Johansson, programmansvarig för MPAPP (Applied Physics). Han
är passionerat för kursutvärdering i allmänhet och kursutvärdering på mastersnivå
i synnerhet. Victor kommer att skicka ut mejl till alla masterprogramansvariga och
uppmuntra dem att arbeta för bättre kursutvärderingar på deras program.

§6
Kurshemsidor

Få har undgått mejlutskicken om kurshemsidorna. Eric har delat upp arbetet att
se till att alla hemsidor är uppdaterade mellan honom själv och Niklas. På stående
fot nämner han att LinAlgen och vektorfälten är nu okej; det är även ett par mas-
terskurser som han ej har hunnit mejla än. Kvantmekaniken för mastersstudenterna
hittades ej till en början men är nu åtgärdad. Alla F-studenter i år 3 är nu inlagda på
deras termodynamikskurs Ping-Pong-sida; det var de ej i förra veckan. SNFTM måste
kontakta den berörda läraren om att man ej kan lägga in studenterna en dag innan
kursen börjar. De kurshemsidor som Niklas har undersökt får vi diskutera på nästa
möte, då Niklas är i Jönköping idag.
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§7 Cocktailparty Lina har gjort två inköpslistor; en till cocktailpartyt och en till mattepuben. De ligger
båda uppe på driven. Vi köper portabellosvamp lite närmre i tid till då vi behöver
den, då den kommer bli dålig om vi köper den nu. Vi är exalterade över att detta
cocktailparty kommer att ha mer vegansk mat än förr! Victor informerar Lina om
att SNFTM redan har 5 liter Härljunga cider, så vi behöver bara köpa cirka 7 liter
istället. De som åker och handlar imorgon (2016-08-30) på Axfood får inventera det
vi redan har innan de åker och handla, detta så att vi inte köper saker vi redan har.
Lina önskar att Oskar följer med henne och handlar, men Victor påpekar att varken
Lina eller Oskar kan köra bil och det skulle därför vara lämpligare om någon med
körkort följer med istället. Björn erbjuder sig att följa med Lina. Lina informerar
att matlagningstider inför cocktailpartyt ligger på driven. Victor med sin enorma
erfarenhet säger att det är bra att börja med saker som ska ha en deg så tidigt som
möjligt. Torsdag kommer att dedikeras till att lägga upp grejer på fat (kommer högst
troligen ta mycket tid!).

Osäkerhet råder om huruvida vi har access till H-bar - utrymmet sidan om Nexus.
Victor ska prata med Johan om vilka som kommer att ha access dit.

Björnis undrar var föreläsningen med programansvariga Johan och Jana ska vara;
Victor informerar att den ska vara i GD.

Johan kommer att göra matbiljetter att ge ut till de som varit på föreläsningen
så att de får förtur till maten.

Vi hoppas kunna sluta laga mat lite tidigare än resterande dagar på tisdag för
att gå på phaddermyset; Victor vill minnas att man brukar laga mat som max till
18:00 på alla dagar utom torsdagen. Lina och Björn kommer fram till att de åker och
handlar 09:00 och ämnar vara tillbaka därifrån innan kl 13:00.

Victor informerar att vi ska gyckla/infa inför cocktailpartyt, detta kommer vi
göra tillsammans med DP (Djungelpatrullen) 08:45 på onsdag. Vi bestämmer att
Victor och Lina ska göra detta.

En undran ställs om DP kommer att kasta ut oss ur Focusköket på torsdag, men
Victor säger att vi kommer att kunna arbeta tillsammans med DP hela dagen och
vara borta därifrån och i H-bar innan dess att DP ska öppna Focus för Pubrunda.
Det eventuella sista man behöver göra kan man alltid göra i H-bar istället.

§8 Mattepuben Inköpslistan är gjord, maten kommer att inhandlas samtidigt som maten till cocktail-
partyt handlas. Det är få vegetarianer i Nollan konstaterar vi ledsamt; vi estimerar
således att vi inte kommer behöva så mycket portabellosvamp som vi först räknade
med. Vi kommer förutom burgarna även att ha billys panpizza om i fall att maten
skulle ta slut.

Vi ska skriva ut duggor som Nollan ska ha till förfogande under puben. Johan ska
prata med alla studieansvariga och bjuda in dem att komma och hjälpa Nollan.

Oskar och Victor hämtar kassan på fredag innan lunch i kårexpeditionen. Vi ska
även hämta den alkohol som ska serveras på mattepuben på fredag 13:30 tillsammans
med FnollK:s ordförande Tilda “Thelia” Sikström; Gabriella och Eric tar på sig att
göra detta.

På fredag ska vi infa för mattepuben klockan 10.45. Vi bestämmer att Gabriella
och Oskar ska göra detta.
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§9 Övriga frågor • Kursnämnder: Victor önskade att informera Niklas om att vi måste skicka
ut mejl till kursutvärderare om att kursnämnder för kurser som gick lp4 måste
hållas. Vi måste även skicka ut mejl till studenter och uppmana dem att svara
på sina kursenkäter.

• Finform: Victor informerar resten av SNFTM att han ska skriva den sedvanliga
texten till finform.

• Alkohol på affischer: Victor lyfter att vi tidigare år ej har haft bilder på
alkohol på affischer; detta gäller alla arrangemang på sektionen. Oskar menar
att Cocktailpartyt mest handlar om föreläsning och mat, det serverade vinet är
enbart en bonus. Lina tycker att det är okej med alkohol på affischerna så länge
man håller det “classy”; vin och champagne är okej då det är sällskapsdryck
men det börjar gå lite över gränsen då det handlar om drinkar och liknande.
Gabriella håller med Lina. Victor tycker att man istället ska ha bilder på mat,
då det som Oskar säger mest handlar om mat. Oskar föreslår att man ska
ta foton på ett riktigt cocktailparty och använder dem på affischerna för att
visa vad ett cocktailparty innebär. Sektionsfotografen Johanna Renman har
efterfrågats att dels ta kort på cocktailpartyt och dels ta kort på nya SNFTM ,
men hon är desvärre sjuk just nu så vi får se om det går att genomföra på detta
cocktailpartyt.

Beslut: Vi beslutar att vi i fortsättningen ska ha bilder på mat på våra
affischer.

• SNFTM -plagg: Oskar informerar att vid införskaffande av representations-
plagg (svart skjorta och hoodie) finns det en viss budget man måste hålla sig
till; man kan antingen köpa ett plagg för max 250 kronor, eller två plagg för
sammanlagt max 500 kronor. Victor informerar att detta även står i reglemen-
tet. Värt att observera är att detta pris innefattar kostnaden för trycket på
hoodiesarna, vilket Oskar vill minnas kostar ungefär 50 kronor. Då vi i år har
bestämt att istället för att trycka på skjortan bära namnskyltar behövs ingen
inräknad av tryckkostnad göras vid införskaffande av skjorta.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 2 september 2016 12:00.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 15:00.

Veckans citat “I’m just caressing my beard...” - Victor
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