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Närvarande

Ordförande Sofia Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson
Sekreterare Daniel Erkensten

Veckobladerist Philip Edenborg
Kandidatansvarig Isabel Tidekrans

Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Sammanfattning

• Imorgon står BSD med Anders Logg på menyn. Mathämtning, dryck och andra
förberedelser diskuteras.

• Inga (!) nomineringar till Guldäpplet ännu. En intensiv PR-kampanj planeras.

• Aspningsdiskussionerna dras igång på allvar. Aspplanering är på gång!

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Alexander Jonsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Daniel har arrangerat cocktailparty och renskrivit protokoll.

• Alexander har, som sig bör, haft flertalet mailkonversationer. Framförallt har
BSD diskuterats.

• Sofia har arrangerat cocktailparty och skrivit alla mail hon skulle skriva enligt
hennes lista.

• Josefine har återkommit från sin skidsemester. Hon har även hunnit med att
diskutera kvartalsrapport tillsammans med revisorerna.
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• Isabel har arrangerat cocktailparty, men även deltagit på kick-off/utbildning i
söndags. Hon har också försökt rekrytera kursutvärderare i kursen Fasta till-
ståndets fysik för F3.

• Mattias har arrangerat cocktailparty, men han medger att han smet från städ-
ningen.

• Philip har arrangerat cocktailparty och delat facebookinlägg om detsamma.

§5 BSD med
Anders Logg

Knappt återhämtade från torsdagens cocktailparty är det dags att arrangera årets
första BSD-föreläsning redan imorgon. Professor Anders Logg står på den icke-existerande
affischen (står emellertid att finna på våra informationskanaler). Efter påtryckningar
från högre instans ska SNFTM försöka vara extra miljövänliga och bjuda på saft istäl-
let för dricka på aluminiumburk. Vi konstaterar därför att detta, tillsammans med
en present till Logg, bör inhandlas, lämpligen imorgon före föreläsningen.

§6 Guldäpplet-
PR+TV

Det börjar snart brinna i knutarna när det kommer till att nominera duktiga peda-
goger till Guldäpplet. Än så länge har inga (!) nomineringar kommit in. Vi planerar
därför en gedigen PR-kampanj. Isabel tar på sig att skriva ut affischer och pryda
de mest välbesökta väggarna i fysik/forskarhuset med dessa. Sofia meddelar vidare,
från direktiv av Jana, att det, på grund av ekonomiska skäl, kan bli svårt att tilldela
doktorander i slutet/början av sin tjänst den prissumma som Guldäpplet innefattar.
Detta ska dock inte utgöra ett hinder för dessa att tilldelas utmärkelsen. I ett sådant
fall belönas man med annan typ av ekonomisk ersättning.

§7 Räknestugor Förra läsperiodens SNFTM -räknestugor var en stor succé, men denna läsperiods räk-
nestugor lyser med sin frånvaro. Alexander konstaterar att detta beror på att räk-
nestugorna inte återfinns i schemat för någon årskurs. Vidare var dessa mest välbe-
sökta av studenter från första årskursen (TM1 eller F1) och efter att ha konsulterat
schemat finner vi det svårt att hitta lämplig tid att arrangera räknestugorna. Alex-
ander påpekar även att räkneövningsledarna dock är mycket taggade. Han tar frågan
vidare till Jana.

§8 Ekonomi Josefine har granskat kvartalsrapporten och meddelar både trevliga och mindre trev-
liga saker. Bland annat råder hon oss att snåla med pengarna till nästkommande
cocktailparty för att undvika att spränga denna del av budgeten. Det ska emellertid
tilläggas att kostnaden för förra veckans cocktailparty inte är redovisad i skrivan-
de stund. Vidare uppmuntras veckobladerist Philip att slösa betydligt mer på VBL.
På mötet uppkommer förslag om att erbjuda en litet högre summa för att ta emot
föreläsningsanteckningar skrivna i LATEX.

§9 Aspning Denna diskussion togs upp förra veckan men avslutades på intet sätt (vilket inte
gjordes denna gång heller). Det spånas på möjliga aktiviteter och Sofia ritar upp en
aspplanering med tillhörande datum på whiteboarden. Vilka asparrangemang som
kvalificerade till aspplaneringen står ej att finna i detta protokoll, utan den intres-
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serade får suga på den karamellen ett tag till. Vi kan emellertid avslöja att det
första arrangemanget är preliminärt planerat att äga rum LV 7. Håll utkik och aspa
SNFTM !

§10 Workshop Vi har en del administrativa frågor att ta itu med. Bland annat behöver ftek-sidor
uppdateras, och svarsfrekvens på kursenkäter diskuteras. Enhälligt beslutas det att
ha ett längre möte/workshop på lördag (27/1).

§11 Övriga
frågor

• Mastermässa: I fjol arrangerade SNFTM 16-17 en mycket lyckad mastermässa,
men de ansåg att detta ansvar skulle ligga på master+kandidat-programansvariga.
Vi finner att detta är en rimlig idé, då det troligen vore en tung arbetsbörda
att arrangera en sådan mässa utöver våra vanliga åtaganden och aspning. Sofia
pratar med Jana.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 30 januari 2018.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:59.

Veckans citat “SNFTM är som en gateway drug till andra föreningar”
- Josefine tycker att (förenings)livet börjar med en förkortning på tre bokstäver.

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Alexander Jonsson
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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