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Närvarande

Ordförande Sofia Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson
Sekreterare Daniel Erkensten

Veckobladerist Philip Edenborg
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg
Årskursrepresentant Fredrik Meisingseth

Sammanfattning

• Vi är, äntligen, i skrivande stund fulltaliga! Vi ger en snabb “crash-course”
till Fredrik (årskursrepresentant) kring SNFTM :s syfte och arbete. Vi hälsar
Fredrik och Isabel (som tyvärr inte kunde närvara under dagens möte) hjärtligt
välkomna till SNFTM !

• Det sociala eventmediet Bonsai introduceras till SNFTM som en lämplig platt-
form att förmedla information om event och biljettreservation. I nuläget är det
enbart sektionsaktiva som tar del av applikationen, men målsättningen är att
alla studenter ska kunna använda den.

• Diskussion om offentliga tentor. Vi diskuterar vilka befogenheter SNFTM har
att lägga upp tentor. En tentamenstes är en allmän handling, men frågan är
om den får spridas till alla. Vi kontaktar kåren för att få ett förtydligande.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Josefine Knutsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.
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§4 Runda
bordet

• Daniel har tagit emot underskrifter, renskrivit och anslagit protokoll på ftek.

• Fredrik har blivit invald till SNFTM som årskursrepresentant för årskurs 1.

• Mattias har funderat på hur rekryteringen av folk till masterenheten ska gå
till. Han ska prata med masterprogramskoordinator Christina Larsson om det-
ta. Han ska även diskutera med henne om det finns möjlighet till gratislun-
cher/ekonomisk ersättning för masterenheten.

• Philip har skapat konto på Bonsai, som ska fungera som ett socialt medium och
informationsflöde för studentlivet. Han ger en kort introduktion till detta. Mer
om detta kommer senare. Han har även mailat Ants Silberberg (examinator i
Elektriska nät och system) och ett antal institutioner för att få tag på tentor.

• Alexander har mailat folk i vanlig ordning.

• Joel har varit tämligen sysslolös, men tar sig tid att under mötet presentera
namnförslagen på BSD från sektionsmötet från förra veckan. I skrivande stund
har undertecknad förträngt samtliga förslag, men vi ämnar att hålla namnby-
tesdiskussionen vid liv.

• Josefine har skrivit omtenta och diskuterat budget.

• Sofia har skrivit ihop ett nytt excelark om kurser vad gäller status, problema-
tiska moment också vidare. Hon har även planerat inför fredagens “se-över-
kursplaner-tillfälle” och varit SNFTM :s främsta ansikte utåt på sektionsmötet.
Sist, men inte minst, bör det också nämnas att hon fyllt år.

§5
SNFTM -Crash

Course

Vi presenterar oss snabbt för Fredrik, nytillträdd årskursrepresentant och Sofia be-
rättar vad SNFTM sysslar med. Vi är i alla fall överens om att SNFTM syftar till att
granska utbildningen. Sofia fastslår att alla i rummet förmodligen har olika uppfatt-
ning kring vad detta innebär. Vi gillar olika!

§6 Teambuilding
och representa-

tionsplagg

Vi bör ha teambuilding snart för att fira att vi är fulltaliga. Vi spånar på en lämplig
aktivitet. Shuffleboard, curling och Escape rooms dyker upp som förslag på mötet.
Josefine vill emellertid spela boule, men kan tänka sig övriga nämnda, ofysiska, akti-
viteter också. Sofia skickar ut en Doodle för att bestämma exakt datum. Vi diskuterar
även representationsplagg. Undertecknad, Fredrik och Isabel ska köpa hoodies och
överlämna dessa till Alexander för tryck snarast möjligt.

§7 Ekonomi I förra veckan lämnade Sofia in en äskning angående SNFTM -pins, som emellertid
nekades. Det föreslås istället, av Styret, att representationsplaggpengar kan läggas
på detta. Det ska även skrivas en kvartalsrapport. Sektionens revisorer har bjudit in
kassör Josefine till fika i slutet av oktober angående detta.
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§8 Bonsai Philip meddelar om en applikation, Bonsai, som lämpar sig för att lägga upp och
delta i studentrelaterade event. Vi ska alla skaffa Bonsai-konton för detta ändamål.
Än så länge nyttjas tjänsten enbart av sektionsaktiva, men målsättningen är att i
framtiden implementera plattformen bland alla studenter. Verkar som ett smidigt
informationsflöde när det kommer till att sprida information angående studentrela-
terade evenemang såsom Gasquer, sittningar också vidare. Det finns även möjlighet
att ha ett biljettköp/reservationssystem på Bonsai.

§9 Lägga upp
tentor offentligt

Undertecknad har varit i kontakt med examinator för masterskursen i kvantmekanik
(Quantum Mechanics) då nuvarande examinators gamla tentor enbart går att tillgå
via Chalmers server. Detta innebär i praktiken att man behöver vara inloggad på
Chalmers nätverk för att få tag på tentorna. Examinatorn vill dock inte lägga upp
tentorna offentligt på grund av spridningsrisk och upphovsrätt. Vi diskuterar vilka
befogenheter SNFTM har för att lägga upp tentor på exempelvis ftek. Efter en snabb
googling finner SNFTM att en (skriven) tentamenstes är en allmän handling som får
hämtas ut av vem som helst. Huruvida tentamensteser får spridas är dock en annan
femma. Sofia kontaktar vår kårkontakt, Johanna, och efterfrågar ett förtydligande
av detta. Vi ämnar att fortsätta diskutera frågan då vi fått ett definitivt svar från
kåren.

§10 Uppföljning
på problem

• Elektriska nät och system: Josefine har inget nytt att tillägga angående
kursen. Vi avvaktar med resultat från mittkursenkäten.

• Termodynamik TM2: Josefine har varit i kontakt med några studenter från
teknisk matematik som läser kursen Termodynamik. Dessa menar att kursen
är rörig på grund av olika föreläsare med dålig struktur. Vidare är kurslitte-
raturen ett problem eftersom två varianter av kursboken finns att tillgå, en
pocketversion och en inbunden version. Den inbundna versionen (som också är
den version som köptes in av Store/Cremona) är till innehållet identisk med
pocketversionen (som nyttjas av föreläsaren i kursen), men numreringar på
uppgifter och kapitelavsnitt skiljer sig. Detta är inte något som löses i denna
kursomgång, men bör givetvis utredas tills nästa gång kursen ges.

• Kurser i årskurs 1: Fredrik har inget negativt att ta upp. Han nämner dock
att Elizabeth Wulcan (föreläsare i Linjär algebra och geometri) har skickat ut
enkäter, vid ett par tillfällen, till studenterna för att undersöka hur undervis-
ningen fungerar. Detta ser SNFTM som mycket positivt, cred till Wulcan!

§11 Övriga
frågor

• BSD: Alexander har fått klartecken från Anders Logg, beräkningsmatematik,
att anordna en BSD-föreläsning den 14:e november. Detta datum är uppenbar-
ligen en tisdag och BSD-föreläsningen infaller därför samtidigt som SNFTM har
sitt veckoliga lunchmöte. SNFTM är dock flexibla och betydligt mindre upptag-
na än herr Logg, varför vi finner datumet passande ändå.
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§12 Nästa möte Nästa möte blir 17 oktober.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:00.

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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