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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

Sammanfattning

• Förberedelser inför morgondagens BSD-föreläsning med Gabriele Ferretti.

• Sektionens vecka är här. Detta innebär, förutom BSD, att sektionens middag
och Guldäpplesutdelningen äger rum på torsdag. Det behöver slipas på diplom
och guldäpplen.

• Aspbudgeten är spikad och de sista datumen för aspaktiviteter sätts under
mötet.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Josefin Knutsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Daniel har renskrivit ett kortfattat protokoll och medverkat på sektionsstäd av

Focus.

• Philip har medverkat på sektionsstäd och fått tillgång till LATEX-anteckningar
för F:s kurs i partiella differentialekvationer (TMA690).

• Isabel har medverkat på sektionsstäd och haft koll på kursnämnder. Hon har
även spånat på sätt att öka svarsfrekvensen på kursutvärderingar.
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• Mattias har medverkat på sektionsstäd och kursutvärderat en masterskurs.
Ikväll ska han delta på ett möte tillsammans med masteransvariga i andra
studienämnder på Chalmers.

• Sofia har diskuterat aspbudget tillsammans med Josefine och skrivit en text om
den stundande Guldäpplesutdelningen till Finform.

• Alexander har införskaffat ramar till diplom. Han har också ordnat med BSD-
föreläsningen inför imorgon.

• Joel har, rekordtidigt, börjat skriva på sin överlämning och spånar redan på
recept till nästa cocktailparty. Han har även designat en affisch till BSD:n som
blev jätteful och förkastades.

• Josefine har både limmat, slipat och nagellackat guldäpplen. Hon har även
diskuterat aspbudget.

§5 Sektionens
vecka-BSD

Sektionens vecka har inletts. Imorgon äger BSD-föreläsningen med Gabriele Ferretti
rum. SNFTM håller tummarna att Ferretti, som spenderat helgen med feber, ska ge
ett föredrag som sent kommer att glömmas. Vi konstaterar att det är lämpligt att
vara på plats i god tid imorgon för att kunna inhandla present, hämta mat och sätta
upp sopsäckar.

§6 Guldäpplet
och Guldkärnan

Alexander har ordnat med ramar och Josefine har fixat guldäpplen. Det återstår
emellertid att skriva ut diplom och få tag på presentkort till Guldkärnorna. Sofia
mailar Jana och Johan angående det senare ändamålet. Alexander tar på sig att
klippa och klistra in skriftliga motiveringar i diplom-mallen.

§7
Överlämningar

Allting har ett slut, så även verksamhetsåret för SNFTM 2017/2018. Det är dags
att börja skriva på ett första utkast till överlämning. Vi inser även att det kan
vara lämpligt att formulera en gemensam gruppöverlämning i vilken studienämndens
övergripande ansvarsområden tas upp.

§8 Aspning och
aspbudget

Den stundande aspningen närmar sig med stormsteg. Sofia och Josefine har formule-
rat en aspbudget som ska skickas in till Styret för godkännande snarast. Redan nästa
vecka är det tänkt att det första asparrangemanget, aspfikan, ska äga rum. Under
mötet beslutas det att tisdag är en bra dag för detta. Joel ges fullt förtroende att
bjuda på något smarrigt. I övrigt diskuterades resterande aspaktiviteter och datum
för dessa bestämdes.

§9 Övriga frågor • Kursnämnder: Till skillnad från förra veckan, börjar nu kursnämndsproto-
kollen komma in. Isabel meddelar att samtliga av protokollen ser bra ut, med
undantag för ett där sammanfattningen av nämnden utgör större delen av pro-
tokollet. På fredag äger den efterlängtade kursnämnden i Kvantfysik rum, drygt
tre månader efter kursen avslutats. I nästa vecka ämnar SNFTM delta på kurs-
nämnd i Elektriska nät och system, men i nuläget är inget exakt datum spikat.

2



Möte 2017/18:SNF-24
Studienämndsmötesprotokoll 19 februari 2018

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• How-to-kursutvärdera: Mattias kursutvärderade en kurs på mastersnivå och
upptäckte till sin förtret att de exempel på kursnämndsprotokoll som återfinns
i How-to-kursutvärdera-guiden är språkligt bristfälliga och att det saknas ex-
empeltexter skrivna på engelska. Detta behöver fixas snarast.

• Öka svarsfrekvens på kursutvärderingar: Isabel har flera idéer kring hur
svarsfrekvensen på kursutvärderingar kan ökas. Hennes huvudförslag utgörs av
en affisch, på vilken det är tänkt att det ska återfinnas intervjuer med före-
läsare, programansvariga samt formidabla kursutvärderare där vikten av att
kursutvärdera framgår.

• Kandidatarbeten på Matematiska vetenskaper: Det har kommit till SNFTM :s
kännedom att det finns klagomål på administration och innehåll av de kandi-
datarbeten som erbjudits av Matematiska vetenskaper. Eftersom det är kort
om tid tas diskussionen upp nästa möte.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 27 februari.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:01.

Veckans citat “Det är riktigt långt bort för att vara så nära” - Philip om att använda FB som
föreläsningslokal nästa cocktailparty.

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Josefin 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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