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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

Matansvarig Lina “Festis” Hultquist
Årskursrepresentant Helena Andersson [fram till 12.30]

Sammanfattning

• Vi kommer högst troligen att ha en BSD (Bakom Stängda dörrar - lunchföre-
läsning) denna läsperiod; det hänger på att vi finner en tid som passar med den
tilltänkta föreläsaren.

• Det saknas kursutvärderare till kandidatarbetet; Niklas kommer att skicka ut
mejl om detta till mejllistorna.

• Diskussion angående den kommande kursnämnden i Kvantfysik; vi vill gärna
närvara på detta möte då flertalet studenter har kommit till oss med förslag
på förändringar som skulle kunna göras i kursen. Niklas kommer att vara på
mötet i egenskap av kursutvärderare och Victor i egenskap av SNFTM .

• Diskussion om SNFTM :s räknestugors vara eller icke vara: vi beslutar att vi ska
be Jana att lägga ner dem för resten av detta läsåret.

• Information om vad som diskuterades på förra mötet med arbetsgruppen för
utvärderingen av ExpFys 1; Per Hyldgaard och Oskar kommer att arbeta fram
en kombination av Pers gamla schemaläggning för del B och Oskars förslag på
ändringar.

• Vi vill få in nomineringar till Guldäpplet (vårt pedagogiska pris) och behöver
göra reklam för detta; Johan kommer att göra affischer.

• Fotografering av SNFTM kommer att ske på fredag lunch.

• Vi kommer behöva ett extrainsatt möte för att diskutera större frågor såsom
pedagogik och synlighet för SNFTM . Victor ska utkomma med en doodle för
att kunna bestämma en tid då alla kan.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare
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§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Oskar Sjökvist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Helena har mejlat med ElizabethWulcan angående tentamensrättningen i LinAl-
gen: den berörda frågan var inte en “allt-eller-inget”-fråga, utan Wulcan menade
att om man inte hade förstått det grundläggande i den uppgiften så kunde man
inte få poäng även om man förstod saker som byggde på det grundläggande.
Helena har vidarebefodrat detta till de studenter som vände sig till henne om
detta.

• Eric har uppdaterat anteckningar samt lagt upp duggor på ftek.se till kursen
Tillämpad Kvantfysik.

• Victor har mejlat med Bo Berndtsson angående BSD:n och föreslagit datum i
LV7: antingen måndag, torsdag eller fredag. Han har även mejlat Jana angående
tackpresentkort på Adlibris till de som medverkade på det senaste cocktailpar-
tyt; dessa kommer att faktureras mot programmet. Han har även skrivit en text
i SNFTM :s namn till FinForm.

• Niklas har skickat ut info om att vi söker kursutvärderare till kandidatarbetet
i 3:ornas facebookgrupp. Han kommer även att skicka ut mejl till mejllistorna
om detta. Han har även varit på ExpFys-arbetsgruppsmöte med Oskar (mer
info om detta längre ned).

• Lina har blivit nominerad av F-styret som suppleant till institutionsrådet.

§5 Kursnämnder
LP2

Vi kan ej närvara på kursnämnden i Komplex Analys; Victor har skickat ett mejl
med synpunkter till examinator och kursutvärderare som de kan diskutera på mötet.

Vi vill gå på kursnämnden för Kvantfysik-kursen på torsdag (10:45-11.45), då det
är flera som har hört av sig att de ligger bara någon poäng ifrån en betygsgräns, men
inte har fått möjlighet att granska betygsbedömningen; detta då munta-momentet
ej går att granska i efterhand då det ej spelas in eller förs några anteckningar på
tillfällena. Det är ej heller tydligt hur bedömningsunderlaget av det momentet ser ut.

Vi funderar på om man borde förändra munta-momentet och istället för att få
poäng enbart ha G/U-bedömning, alternativt behålla poängsystemet men ha en tyd-
lig bedömningsmall som specifierar vilka kunskaper man måste uppvisa för att få en
viss poäng. Vi funderar på om det ens tillför något att ha en muntaminering, utan
om det istället skulle vara mer givande att studenten skriver en kort essä/uppsats
om ett munta-ämne, då man troligen uppvisar mer av den kunskapen man har om
ett ämne i skriftlig form än i en munta-miljö.

Niklas är kursutvärderare i denna kurs, men det kan vara bra att ha med en
SNFTM -representant till; Victor tänker att han kan gå. På mötet kommer de att
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ta upp ovan nämnda punkt, att många studenter har uppfattat kurslitteraturen som
överflödig på vissa punkter och ej tillräcklig på andra, samt att det enligt kårens policy
ej är okej att man ska behöva köpa kurslitteratur för att få tillgång till material till
obligatoriska moment i kursen (i detta fall behöver man kursboken för att få tillgång
till materialet för inlämningsuppgifterna).

§6 SNF-
räknestugor

Det är fortfarande i princip inga som går på någondera av SNFTM :s räknestugor.
Vi funderar på om det är värt att vi fortsätter med dem, då vi tänker att vi ej
kommer locka tillbaka folk då de redan har bildat sig en uppfattning om de behöver
räknestugan eller ej. Vi bestämmer att Johan och Victor går till Jana och ber om
att få lägga ner dem för resten av året, och diskutera om ifall vi lägger ned dem
helt om de istället kan ersättas med SI-räknestugor, då det styrs av en grupp som är
dedikerad till just räknestugor.

§7 ExpFys-
arbetsgrupps-

möte

Niklas och Oskar informerar om vad arbetsgruppen för utvärderingen av ExpFys 1
diskuterade på senaste mötet. Per Hyldgaard har undersökt om det gamla schemat
funkar med extra tillfällen insatta och fann att det gjorde detta. Dock så kvarstår
problemet att man exempelvis kan få labbtider tätt inpå varandra. Man kom istället
fram att Oskar och Per ska arbeta fram ett nytt schemaläggningssystem för del B, som
är mer åt Oskars förslag (se förra mötets protokoll). Del C kommer att schemaläggas
som i ExpFys 2, det vill säga att man kommer få anmäla sig på ett labbtillfälle via
PingPong.

§8 Guldäpplet Vi måste göra reklam för nomineringar till Guldäpplet i denna läsperioden, Johan
tar tag i att göra affisch.

§9 Övriga frågor • Fotografering av SNFTM : Vi kommer att fotograferas på fredag 11.50; man
har med sig skjorta och namnbricka.

• Filma lektioner: Det har inkommit förslag från studenter om att filma lek-
tioner, då det skulle hjälpa om man till exempel har antecknat något man inte
förstår eller missat en föreläsning. Dessvärre är det olagligt att filma människor
utan deras tillåtelse, och vi misstänker att det skulle vara svårt att få föreläsa-
res tillåtelse till detta. Victor påminner oss om att vi behöver ett extrainsatt
möte om pedagogik och synlighet för SNFTM , han kommer att utkomma med
en Doodle för att bestämma när detta möte kan hållas.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 6 december 2016.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.
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Veckans citat Johan - “Hade expfys i helgen.”
Victor - “Gick det bra?”
Johan - “Aaah, det var termo, så det var ganska chill.”

Veckans
bubblare

Victor - “Wellos paradox: Om ingen går på räknestugan, har det då verkligen varit
räknestuga?”
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