
Möte 2016/17:SNF-13
Studienämndsmötesprotokoll 1 november 2016

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

1 november 2016

Tid: 15:15
Plats: Donatorn

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. 15:15.

§2 Val av
justerare

Björn Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Johan har sökt efter räkneövningsledare till SNFTM :s räknestugor utan resul-

tat.

• Oskar har avslutat kvartalsrapporten. Han har även mejlat till kursansvariga
angående uppdatering av kurshemsidor; vid tidpunkten för mötet har han mej-
lat tre gånger utan att få svar till kursansvarig för Matematisk fysik, då denna
saknar examinationsdatum och datumplanering för kursen.

• Helena meddelar att det har varit strul med kurslitteraturen till Mekanik 1;
Cremona har beställt fel upplaga - upplaga 7 istället för upplaga 8. Helena ska
be examinator Ulf Gran att lägga upp en lista på rekommenderade uppgifter i
upplaga 7 som motsvarar de rekommenderade uppgifterna i upplaga 8.

• Niklas har äntligen köpt en hoodie: således kan han, Gabriella och Helena lämna
in för tryck nu. Han har även mejlat till kursansvariga angående uppdatering av
kurshemsidor, samt funnit en grupp med studenter som ska utvärdera hemsi-
dan för ExpFys 1: dessa studenter är Oskar Sjökvist, Sofia Karlsson, Carl-Joar
Karlsson och Selma Tabakovic.
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• Gabriella har mejlat till examinatorn för Parallell-programmeringen; betygs-
gränserna för tentan specifierade på tenta-tesen skiljde sig från kurs-PM samt
vad som annonserats på hemsidan. Hemsidans betygsgränser var från förra året
och doktoranden ansvarig för hemsidan hade glömt att ändra detta; angående
skillnaderna mellan tenta-tesen samt kurshemsidan hade det skett ett avrund-
ningsfel och examinatorn gick med på att rätta sig efter kurs-PM.

• Victor har pratat med Martin Eriksson, den ansvarige för paneldiskssionen
innan cocktailpartyt, om vad som kommer att hända där. Han har även skrivit
verksamhtsberättelse med Oskar för första kvartalet.

§5
Kurshemsidor

Av de kurshemsidor som har genomsökts är det enbart Matematisk fysik som ej
verkar följa riktlinjerna, se Runda Bordet.

§6
Kursutvärdering

Det är få som har anmält sig för att kursutvärdera denna läsperiod. Niklas har lagt
upp information om detta i facebook-grupperna, Victor kommer att infa för Nollan
8.45 på torsdag om att det fortfarande är möjligt att anmäla sig.

§7 Cocktailparty Det är mycket mat som ska lagas! Vi behöver köpa vin-boxar, Johan och Victor fixar
detta på torsdag. Vi behöver även fundera på något som vi kan ge till de deltagande
i paneldiskussionen, något i til med en mindre blomma eller en chokladask; detta
fixar Johan och Victor samtidigt som de inhandlar vin. Joy på Teknisk Service är på
semester hela veckan och vi har således inte fått access till personalrummet; Victor
ämnar springa till studentcentrum någon gång i veckan och se om man kan fixa det
där istället.

Paneldiskussionen kommer att innefatta en introduktion från Akademihälsan
samt en hjärnforskare angående stress, denna kommer att pågå i ungefär 20 minuter.
Victor ska kontakta Martin om de specifika frågorna som ska tas upp i diskussionen;
Victor kommer att moderera diskussionen och kommer att skicka vidare dessa frågor
till Helena och Niklas.

Vid tidpunkten för mötet har vi redan börjat tillaga mat till cocktailpartyt och
vi ligger helt okej i fas just nu.

§8 Övriga frågor • Anteckningar: Vi diskuterar anteckningar från den Olinjära Optimeringen;
det finns en antecknare för FUNKA som eventuellt skulle kunna anteckna för
oss med. Dock finns det anteckningar från föreläsaren redan, så vi väntar och
ser om det verkar värt att investera i student-anteckningar.

• BSD: Vi har ej planerat någon BSD (Bakom Stängda Dörrar) för denna läspe-
riod ännu. Vi funderar på kanske något inriktat mot Physics and Astronomy-
mastern, kanske Gabriel Fioretti, eller eventuellt något mer relevant för TM,
exemplevis något Edit-inriktat; de mastersprogrammen är dock väldigt duktiga
på att göra sig sedda själva. Björn ska kolla var F:are och TM:are rör sig till
för mastersprogram, så att vi kan få en bättre bild.

• Tryck på tröjor: Nu har alla i SNFTM hoodies, vi ska fixa tryck till de som
ej har fått sina hoodies tryckta än.
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• Svarsfrekvensen på kursenkäter: Vi skjuter ännu en gång på detta till nästa
möte.

• Sektionsstäd: Vi ska städa Focus på söndag mellan 12 och 13.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 8 november 2016.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 16:10.
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