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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

13 december 2016

Tid: 12:00
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

Arbetsgruppsrepresentant Carl-Joar Karlsson

Sammanfattning

• Helena kommer att anordna en övningstentamen i FortsAn.

• Sammanfattning om Expfysarbetsgruppens arbete. Bland annat så har ett nytt
bokningssystem för labbar skapats.

• Alla som kan ska hjälpa till inför BSD:n. Johan ska fixa present; vi utser dess-
utom Johan till förste presentutgivare med omedelbar verkan.

• Diskussion om cocktailpartyt; vi har fortfarande ingen föreläsare. Victor ska
höra med föreläsaren i Matematisk Fysik om han är intresserad.

• Victor ska skicka ut en doodle efter tentamensperioden för att bestämma en
tid för när vi kan ha en workshop om pedagogik.

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Helena Andersson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Helena Andersson
Justerare
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§4 Runda
bordet

• Gabriella har pratat med tryckeriet angående tryck av tröjor.

• Helena kommer att anordna en övningstentamen i Fortsättningsanalys, kanske
helgen innan tentan.

• Niklas har hittat två kursutvärderare till kandidatarbetet.

• Oskar har mejlat Stefan Lemurell, Viceprefekt med ansvar för grundutbildning-
en på CTH, och beställt mat och läsk till BSD:n med Bo Berndtsson.

• Eric har scannat in anteckningar från Komplex analys. Han har även till SNFTM :s
förtjusning tagit med sig lussekatter!

• Carl-Joar har jobbat med arbetsgruppen för Expfysens förbättrande, arbetet
där går framåt och bokningssystemet går framåt.

• Johan har gjort reklam för BSD:n.

• Björn har taggat folk till att gå på BSD:n.

• Victor har hört av sig till Pontus om studentsäkerheten.

§5
Sammanfattning

Expfys

Man har på senaste arbetsgruppsmötet slagit fast att det blir ett nytt bokningssystem
i stil med det förslag som lades fram av Oskar (har förklarats i tidigare protokoll).
Inom grupperna i detta system kommer sedan partners att slumpas, man får således
en viss frihet i vilka man kan jobba med. Teorilabben och Del C kommer att sche-
maläggas för sig. Bokningen av grupperna kommer att ske i första läsveckan i januari
och låses på fredagen.

Man fokuserar nu på kurshemsidan då den upplevs som rörig och hur Ping Pong
ska byggas upp. På Ping Pong hemsidan finns det fortfarande länkar till den gamla
hemsidan, exempelvis “mål för förstudien”. Förstudien ska lämnas in både på Ping
Pong och i pappersformat; man har i arbetsgruppen föreslagit att man rättar förstu-
dierna på Ping Pong och att studenterna tar med en utskriven kopia av rättningen till
förstudiesamtalet som handledaren och studenterna kan samtala kring; examinatorn
skulle fundera på detta alternativ.

Allt som allt ser det dock i det hela väldigt bra ut inför nästa år!

§6
Studentsäkerhet

till utbildning

Med anledning av registreringen på grupperna i ExpFys 1 har Victor samtalat med
vUO Pontus Savolainen om tidpunkter för när man måste tillåtas att registreras på
en kurs. Ett av förslagen är att registreringen för labbarna stänger i LV1, eftersom
den ordinarie kursregistreringen för fristående kurser på Chalmers har deadline då;
får sannolikt inte stänga tidigare än så. Det måste dock finnas en rutin för vad man
gör med eftersläntrare; detta har vi ej fått svar från Pontus än.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Helena Andersson
Justerare
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§7 BSD-
lunchföreläsning

i LP2

Alla som kan hjälpa till ska hjälpa till inför BSD:n. Victor mejlar Bo idag för att
cleara de sista detaljerna. Johan fixar present i form av någon rolig chokladask; vi
utser dessutom Johan till förste presentutgivare med omedelbar verkan.

§8 Cocktailparty
i LP3

Vi har fortfarande inte hittat någon föreläsare till nästa cocktailparty. Vi funderar
på olika alternativ, däribland föreläsaren i Matmatisk Fysik, som eventuellt skulle
kunna hålla en föreläsning om topologipriset i fysik; Victor hör av sig till föreläsaren
och ser om intresse finns.

Helena och Lina kommer att handla mat på tisdagen i LV1. Lina skriver ut recept
och metoder i förväg. Det kommer i princip att bli samma mat som på det första
cocktailpartyt, med några få adjustments som grönkålschips. Oskar informerar oss
om att vi ligger bra till i budgeten, då vi har lämnat tillbaka mer vin än vad som var
budgeterat, så vi skulle kunna ha lite dyrare mat denna gången; det uppkommer då
förslag på att göra en vegansk version av favoriten baconinlindade dadlar.

Victor informerar kort med anledning av att vi ska göra inköp att man får gärna
ta av läsken som finns i skåpet, då den mest bara tar plats. Vi behöver också göra
en ny inventering av skåpet.

§9 Pedagogik -
möte

Victor meddelar att vi kommer att hålla ett workshop om pedagogik någon gång i
LV2; han kommer senare att utkomma med en doodle för att bestämma tid.

§10 Övriga
frågor

• Tillämpad kvantfysik: Duggorna i denna kurs borde läggas upp på ftek.se;
Eric kommer att fixa detta.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 6 december 2017.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.

Veckans citat Victor - “Fan jag skulle gått på GU istället.”

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Helena Andersson
Justerare


