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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

19 september 2017

Tid: 12:04
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande Sofia “Karlsson ” Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson
Sekreterare Daniel ”Erken” Erkensten

Veckobladerist Philip ”Poetet” Edenborg [12:15]
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg [12:15]

Sammanfattning

• Kursutvärderare är i princip lösta för läsperioden.

• Utvärdering av kursnämnden i Miljöfysik.

• Planering av aspfika för kandidatansvarig och årskursrepresentant.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Josefine Knutsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Daniel har, i vanlig ordning, renskrivit protokoll. Han medverkade även på
SNFTM -workshop i söndags och har uppdaterat/skrivit kursbeskrivningar på
ftek.

• Josefine har gjort ett väldigt stort excelark med alla kurser i alla läsperioder.

• Alexander har varit bortrest och inventerat styretrummet. Han råder oss att
inte köpa tallrikar till nästa cocktailparty, då vi har drygt 400 stycken till vårt
förfogande.

• Joel stod i en biljettkö vid denna tid och uteblev därför från veckans runda
bordet.
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• Sofia har varit på möte med Jana och Nikola (Markovic, utbildningsområdes-
ledare för F, K, TM, Bt och tekniskt basår). Det diskuterades om att införa
repetitionsquiz för att påminna studenter om vilka förkunskaper som krävs för
olika kurser. Hon har även arbetat med ftek. Hon har också varit på teambuil-
ding med Styret.

• Philip stod i en biljettkö vid denna tid och uteblev därför från veckans runda
bordet.

• Mattias har inte gjort så mycket, men ska ordna ett möte med tidigare ma-
steransvarig denna vecka för att få lite mer kött på benen om sin post och
mastersenheten.

§5 Rutiner efter
cocktailpartyn

Vi borde skaffa städrutiner i fortsättningen efter cocktailpartyt. Behöver ta hand om
matrester, kvarvarande alkohol också vidare. Konstaterar att vi behöver städa våra
hyllor i styretrummet för att få plats. Josefine yrkar på ombyggnation/renovering av
styretrummet och skruvar mer än gärna ihop IKEA-möbler. Sofia tar detta vidare
på nästa styretmöte.

§6 KFM
samverkansmöte

Vi har kallats till ett KFM samverkansmöte 29/9 (Kemi-Fysik-Matematik). Alexan-
der representerar oss på mötet.

§7 KA och
ÅK-representant

Efter en utdragen fiskallegori kommer det fram att Philip kanske har en kandida-
tansvarig på kroken, men vi behöver hjälpa till och håva in hen. Vi behöver ett
asparrangemang innan LV 6, då sektionsmötet äger rum. Planerar en aspfika för
kandidatansvarig samt årskursrepresentant till nästa måndag. Philip tar på sig att
göra reklam för asparrangemanget på sociala medier och Josefine och Alexander pra-
tar med klasser.

§8 Analysera
kursplaner

Vi har fått uppdrag av Jana att (ost)hyvla material i kurser för att undvika onödig
belastning. Detta utgör en del av många i syfte att förbättra den psykosociala häl-
san på fysikteknologsektionen. Vi ställer oss positiva till det och ämnar ha en liten
workshop för detta. Funderar på att bjuda in SNFTM -pateter/styretmedlemmar för
att hjälpa oss med detta.

§9
Kursutvärdering-
informationsmöte

Vi har nu kursutvärderare i alla kurser förutom en (!). Alla som inte har kursutvärde-
rat förut bör inbjudas till ett informationsmöte. Vi funderar på att göra detta digitalt
istället, i och med att det är kort om tid till mittkursmöte ska hållas, och skicka ett
informativt mail angående att kursutvärdera. “ How to kursutvärdera”-sidan på ftek
är något mastig och kan förmodligen kortas ner något.
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§10 Veckans
kursnämnder

• Miljöfysik: Philip var på denna och meddelar lite matnyttig information från
mötet. I huvudsak verkar majoriteten av F2 som läste kursen nöjda. Mest
klagomål på den tredje räkneuppgiften, R3, som många ansett orsakat onö-
digt mycket belastning. Examinator Björn ämnar revidera och reducera R3 till
eventuellt en uppgift. Dessutom ska han vara tydligare med att informera an-
gående bedömningskriterier av räkneuppgifterna. Det har tidigare varit oklart
hur mycket som krävs av en. Till denna kursomgång har även fackspråk kon-
kretiserats så att fackspråks syfte kopplas tydligare till de olika momenten i
kursen. Philips slutkommentar: det går framåt!

• Mekanik 2: Josefine går på kursnämnden imorgon och ska läsa igenom kur-
senkätsresultat idag.

• Subatomär fysik: Sofia går på denna.

• Experimentell fysik 2: Det är oklart om denna kursnämnd ägt rum, i annat
fall är det hög tid att kalla till kursnämnd. Sofia kontaktar utbildningssekrete-
rare Bengt-Erik Mellander angående detta.

§11
Verksamhetsplan

Sofia och Alexander har komponerat en verksamhetsplan för SNFTM 17-18. Vi har
lite problem med att vissa punkter inte är mätbara. Reviderar verksamhetsplanen
till/under nästa möte.

§12 SNX Kickoff Mattias och Alexander är anmälda till SNX Kickoff än så länge. Josefine vill också
delta.

§13 Övriga
frågor

• BSD: Behöver ordna en föreläsare till läsperiodens BSD som ska äga rum i
LV 6. Alexander tar tag i detta. Han ordnar förmodligen någon föreläsare på
matematiska vetenskaper.

• Ftek: Efter söndagens workshop konstaterar SNFTM att det finns mycket kvar
att göra på ftek. Kurskoder behöver uppdateras, kursbeskrivningar skrivas,
länkar uppdateras också vidare.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 26 september 2017.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:05.
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Veckans citat “Jag har fortfarande inte kommit på ett annat namn på BSD, men jag har kommit
på att man kan ha en namntävling” - Philip är insiktsfull.

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Josefine Knutsson
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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