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Studienämnden vid Fysik
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Tid: 12:04
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande Sofia “Karlsson ” Karlsson
Kassör Josefine Knutsson

Sekreterare Daniel ”Erken” Erkensten
Veckobladerist Philip ”Poetet” Edenborg
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg

Sammanfattning

• Diskussion om att utöka VBL till mastersnivå och vilka kurser som är aktuella
att införskaffa föreläsningsanteckningar till på kandidatnivå. Budgeten tillåter
oss detta, men kan behöva ändras vid en eventuell utökning av VBL till mas-
tersnivå.

• Kursutvärderare är ännu ej tillsatta till alla kurser i LP 1.

• Jakten på en kandidatansvarig fortsätter. Spånar på ett eventuellt gemensamt
asparrangemang för denna post samt för posten som årskursrepresentant.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Joel Berg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Daniel har renskrivit protokoll samt deltagit på föreningskväll.

• Josefine har haft möte om budget med Sofia. Hon har snart tillgång till ett
elektroniskt bokföringssystem.

• Joel var med på föreningskvällen och har utvärderat cocktailparty.

• Philip har lagt in kurser i ett prydligt excel-ark och fixat med VBL.
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• Mattias har läst igenom sin överlämning mer noggrant för att förbereda sig på
möte med tidigare masteransvarig.

• Sofia har varit sjuk och pratat ekonomi med Josefine. Hon ska även gå på
psykosocialt möte med Jana imorgon.

§5 Datum för
workshop

Vi beslutar att ha en liten workshop på söndag eftermiddag (17/9) angående bland
annat verksamhetsplan och ftek (i synnerhet se till att de kurshemsidor som länkas
till på VBL är aktuella).

§6 Utöka VBL Vi har pengar att spendera på att köpa in föreläsningsanteckningar. Behöver even-
tuellt ändra budget för att kunna utöka VBL till mastersnivå. Lite diskussion kring
vilka kurser som behöver uppdateras på VBL med avseende på föreläsningsanteck-
ningar. I nuläget är tanken att prioritera 10 av kandidatkurserna. Exempel på kurser
är Flervariabelanalys (MVE035) och Matematisk Statistik (TMA321) som båda är
kurser som har nya föreläsare varför det är lämpligt att införskaffa anteckningar för
dessa. Vi beslutar att VBL-ansvarig Philip får fria tyglar att köpa in anteckningar.

§7 Budget Sofia och Josefine har tittat på budgeten. Josefine ska träffa Fnollk imorgon och
diskutera mottagningskostnader. Sofia diskuterar möjligheten om en eventuell bud-
getändring på grund av utökat VBL med Styret.

§8 Aktuella
kursnämnder

• Miljöfysik: Philip ska gå på kursnämnden nästa vecka. SNFTM har skummat
igenom kursenkätresultaten, och finner att vi inte har något särskilt att ta upp.
Philip menar att han löser det.

§9
Kursutvärderare

Det saknas fortfarande kursutvärderare i vissa kurser, exempelvis Experimentell fysik
2. Vi tänker annonsera1 via ettorna och tvåornas Facebookgrupper att kursutvärde-
rare är en bristvara. I värsta fall får vi lotta kursutvärderare, i likhet med andra
program.

§10
Kandidatansvarig

och
ÅK-representant

Vi behöver ha en kandidatansvarig och det snarast. Funderar på ett hålla i ett ge-
mensamt asparrangemang för både kandidatansvarig och årskursrepresentant. Detta
är en utmärkt punkt att diskutera på helgens workshop.

1Formuleringen som användes på mötet var “spamma” Facebookgrupper, men det anser under-
tecknad inte vara en formulering som anstår ett mötesprotokoll. :)
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§11 Nyckel till
styretrummet,

sekreterare

Tidigare sekreterare haft tillgång till styretrummet för att kunna skriva ut protokoll,
men detta görs inte längre varför sekreteraren inte har något behov av en nyckel.
Undertecknad är tacksam att han slipper detta.

§12 Övriga
frågor

• Kursnämnd Reglerteknik: Kursen i Reglerteknik (ERE091) som ges för
teknisk fysik (F), samläses med kemiteknik med fysik (KF) i LP 4. På grund av
oklar anledning har kursutvärderarna från F överlåtit ansvaret att kalla till och
genomföra en kursnämnd på kursutvärderarna på KF. Det här behöver klaras
upp. Sofia har efterfrågat, av utbildningssekreterare Bengt-Erik Mellander, en
lista på kurser som ges på teknisk fysik/matematik där F:are/TM:are behöver
kalla till kursnämnd för att råda bot på eventuella oklarheter i framtiden.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 19 september 2017.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:59.

Veckans citat “ Vi tar det på söndag ” -SNFTM är optimistiska kring söndagens workshop.

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Joel Berg
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sekreteraren i SNFTM (snf.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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