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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
Matansvarig Joel Berg

Årskursrepresentant Fredrik Meisingseth

Sammanfattning

• Diskussion av Guldäpplet med fokus på riktlinjer och pristagare. Speciellt be-
slutas det om att instifta ett nytt pedagogiskt pris, Guldkärnan, för att belöna
duktiga räkneövningsledare.

• Det haglar kursnämnder.

§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.

§4 Runda
bordet

• Daniel har renskrivit och anslagit protokoll.

• Joel har inte gjort något relaterat till SNFTM .

• Isabel har haft lunchmöte tillsammans med nytillsatta kursutvärderare. Hon
har även haft koll på de aktuella kursnämnderna för veckan.

• Josefine har varit sjuk, men har trots det lyckats lämna in kvartalsrapport.
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• Sofia har varit på möte med Jana angående utdelningen av Guldäpplet. Hon
har även formulerat riktlinjer för priset.

• Mattias spenderade sin fredag med att nyttja 3D-skrivare för att skriva ut ett
äpple. Han visar upp sin kreation under mötet.

• Alexander deltog också på mötet om Guldäpplet tillsammans med Jana och
Sofia. Han har även börjat arbeta med nästa BSD-föreläsning.

• Fredrik har varit sysslolös.

• Philip var några minuter sen och missade denna punkt.

§5 Guldäpplet
och guldkärnan

Som tidigare nämnts har Sofia och Alexander haft möte tillsammans med PA, Jana,
angående Guldäpplet. De kom överens om att priset ska tilldelas 1-2 föreläsare för
pedagogiska insatser under det gångna året. Om en nominerad föreläsare har erhållit
priset tidigare får inte samma föreläsare få priset igen om hen har gett samma kurs.
När det kommer till räkneövningsledare/doktorander bör givetvis även dessa belönas
för formidabla pedagogiska insatser. Eftersom dessa inte nödvändigtvis är anställda
på någon institution kan de emellertid inte erhålla det konventionella priset. Under
mötet med Jana framkom det dock att möjligheten finns att instifta ett pedagogiskt
pris för att även belöna räkneövningsledare och att detta skulle kunna erhållas i form
av presentkort. Med Janas medgivande beslutar vi oss för att instifta ett sådant pris.
Efter en kort namndiskussion går mötet till votering.
Beslut: SNFTM instiftar från och med läsåret 2017/2018 Guldkärnan som ska tillde-
las räkneövningsledare/handledare1 för goda pedagogiska insatser.
Vi konstaterar vidare att det är lämpligt att informera ytterligare om att nominera
till priset. Allas vår PR-Philip löser detta.

§6 Aktuella
kursnämnder

Isabel meddelar att det är ett antal kursnämnder som äger rum denna vecka. Imor-
gon (onsdag) går kursnämnden för Tillämpad kvantfysik (TIF100), på torsdag är
det dags för kursnämnder i både Matematisk analys fortsättning (TMA976) samt
Elektromagnetisk fältteori (EEF031). Vi konstaterar, utifrån kursenkätssvaren, att
det är mest lämpligt att delta på nämnden för elfälten. Josefine går på den.

§7 Övriga frågor • Doodle: I dessa kursnämndstider har det inkommit Doodlar från höger och
vänster till SNFTM :s mailinkorg. I en del Doodles står det att finna ett mycket
litet antal tider och i andra finns ett stort antal datum där tiden för kurs-
nämnd satts till klockan 17, alltså efter arbetstid. Vi konstaterar att vissa
av Fysikteknologsektionens kursutvärderare har ett stort behov av en Doodle-
guide. Isabel utformar ett “How to Doodle”-ark och bifogar detta till “How to
kursutvärdera”-guiden på ftek.

• Aspning: Ytterligare en vecka har gått och aspningen närmar sig med storm-
steg. Sofia har fått aspkalendrar från DP och F6 och uppmanar oss (läs kassö-
ren) att börja formulera en aspbudget.

1Egentligen kan priset tillfalla vem som helst som utgjort ett pedagogiskt föredöme, så länge
pristagaren inte är anställd på institutionen.
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§8 Nästa möte Nästa möte blir 13 februari.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:00.

Veckans citat “Vad är grejen med utbytesstudier”-Philip skulle lägga upp ett inlägg angående ut-
bytesstudier, men det glömde han av.

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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