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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Matansvarig Lina “Festis” Hultquist
Årskursrepresentant Helena Andersson

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Eric Ghassaban Kjellén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Niklas har infat för treorna om att man söker kursutvärderare till kandidatarb-
tete. Han har ej hittat kursutvärderare till LP2 än, ska börja leta snarast. Han
har även förbättrat mejl-mall som ska användas för vår kommunikation med fö-
reläsare angående uppdatering av kurshemsidor. Han har även haft lunchmöte
med kursutvärderarna i förra läsårets ExpFys 1.

• Eric har varit på bilutbildning.

• Björn har fått svar angående föreläsningar i omtentaperioden från Patrik Albin,
den föreläsare han ej fått tag på när vårt förra möte hölls. Schemat är nu
åtgärdat. Han har även varit på bilutbildning.

• Helena har hållit i en övningstenta för Nollan. Den var väldigt uppskattat av
de 20 studenter som kom. Hon har även varit på bilutbildning.

• Victor har varit på lunchmöte med kursutvärderarna för ExpFys 1. Han medde-
lar att vi i SNFTM har nu tagit över kontakten med de berörda parterna; kurs-
utvärderarna har skickat det material de hade, bland annat sammanfattningar
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av deras mittkursenkät. Victor har även mejlat med Jana angående paneldis-
kussionen och bett henne om mer information om vad den ska innebära. Han
har dessutom varit på samverkansmöte för KFM, där man bland annat disku-
terade lösningar för små mastersprogram såsom Nukleärteknik som har få antal
sökande och att högskolan ämnar integrera forskaretik i mastersprogramen.

§5 Föreläsnings-
anteckningar

LP2

Eric informerar om hur det har gått med föreläsningsanteckningarna i LP1; LinAlgen
har fungerat bra, studenten som skrivit dem har lämnat in väldigt regelbundet. Eric
har behövt stuva om i Komplexen och Tm:s Termo, då han som skrev dessa avsa
sig båda kurserna. En annan student, Klara Granbom, tog istället över att skriva
anteckningar till dessa; hennes anteckningar är dessvärre inte på whitelines, men de
ser i övrigt väldigt snygga ut och blir nog bra inskannade.

Vi behöver beställa in nya whitelines-block, då vi enbart har ett kvar i skåpet.
Eric tror att Adlibris har billigast block; han ska prata med Oskar om budget.

Vi funderar på vilka kurser vi ska satsa på i LP2 att få anteckningar från. Det är en
ny föreläsare i Speciell Relativitetsteori, anteckningarna från Strömningsmekaniken
är från 2003, samt så saknas det helt anteckningar från flera kurser, exempelvis elfält
och flertalet valbara kurser i för F3 och TM3. Vi bestämmer att vi kör på anteckningar
från elfälten samt några valbara kurser i 3an, Eric återkommer med vilka kurser.

§6
Kursutvärdering

LP2

Niklas har inte börjat leta efter kursutvärderare i LP2 än, men han ämnar att skriva
inlägg i facebookgrupperna på antingen fredag eller söndag om detta. En av kurserna
i nästa läsperiod, Planeternas fysik, har tidigare enbart haft en kursutvärderare, då
det är en liten kurs med få studenter som läser den; vi tänker fortsätta med detta.
Niklas fundrar även på om han ska gu ut på en föreläsning för Nollan om att de kan
anmäla intresse att kursutvärdera i nästa läsperiod; han bestämmer sig dock för att
skriva i deras facebookgrupp först.

§7 SNFTM -
räknestugor

Nästan inga studenter har kommit på F2:s räknestugor, det har upplevts som att de
senaste veckornas räknestugor inte har varit så relevanta för studenterna. Till Nollans
räknestuga kom det senaste tillfället 9 personer.

Det har varit väldigt många svaranden på vår utskickade enkät, hela 75 stycken.
De flesta som svarat menar att de tycker att det är en bra idé, men man har inte
tid, räknestugan ligger dåligt i schemat, man får inte den hjälp man tänker sig från
räkneövningsledarna etc. Det finns även en önskan om att man ska ha ena halvan av
räknestugan till diskussion mellan elever om uppgifter, liksom an gör på SI-stugorna.

Johan har redogört för våra problem till programansvarig på Teknisk Fysik, Jana
Madjarova. Vi diskuterar att det är svårt för oss att anordna dessa räknestugorna,
bland annat eftersom vi har rekryteringssvårigheter då F:are och TM:are är attraktiva
att vara räkneövningsledare på andra institutioner.
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§8
Cocktailparty,

paneldiskussion

Lina har inte planerat så mycket mer sen förra mötet, hon kan dock numera åka med
Johan och handla på måndagen i LV1. Sektionsbilen är bokad. Lina ämnar skicka ut
en Doodle till oss där vi kan fylla i när vi har tid att laga mat, där hon denna gång
tänker inkludera tider efter skolan.

Angående paneldiskussionen som ska vara på föreläsningen innan cocktailpartyt
så vet vi ännu inte strukturen på hur den ska se ut, men vi vet att som studentre-
presentanter har vi Niklas och Helena som intressenter. Victor ska mejla Jana igen
och be henne att skicka honom till den som ska ha hand om diskussionen, så att vi
kan få mer information.

§9 Övriga frågor • Tillämpad kvantfysik: Tillämpad kvantfysik (TIF100) har sin dugga i om-
tentamensperioden. Den ligger dessutom samtidigt som omtentamen i F3:ornas
termodynamik, vilket är än mer problematiskt. Björn hör av sig till examina-
torn till kursen och ber henom att flytta duggan till en bättre dag, eventuellt
fredagen veckan innan.

• Bild på SNFTM : Vi vill fortfarande ha bild på oss! Då alla ej har införskaffat
hoodie (och alla ej har tryck på sina hoodies) har vi istället skjorta på oss.
Eftersom det är tråkigt grått höstväder nu tar vi förmodligen bilden inomhus
någonstans. Victor ska kontakta sektionsfotografen för att bestämma tid. Under
tiden föreslås det att vi ersätter bakgrundsbilden på vår facebook-sida till något
SNFTM -igt istället.

• Kursenkäter - ökad svarsfrekvens: Vi bör diskutera hur vi vill öka svars-
frekvensen på kursenkäten, men vi har än en gång brist på tid. Det skjuts på
till nästa möte.

• Kursutvärdering i mastersnivå: Björn behöver hjälp att gå på kursutvär-
deringsmöten för masterskurser. Lina är kursutvärderare för en av de berörda
kurserna och erbjuder sig att föra anteckningar på deras möte. Björn ska lägga
upp en lista i vår drive med alla de datum som kursnämnderna kommer att
vara på, samt lägga in i kalendern. Han kommer att säga till när han behöver
hjälp med att gå på en kursnämnd.

• Mittkursmöten: Flertalet kursutvärderare har ej lämnat in kvitton för lun-
chen på deras mittkursmöte. Oskar föreslår till Johan att man kan ändra i
vår text på Ftek.se, How to kursutvärdera att man ska lämna in kvitton till
SNFTM inom 3 veckor från det att mittkursmötet hölls.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 1 november 2016.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. .
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