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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

28 augusti 2018

Tid: 12:00
Plats: Röda Rummet

Närvarande

Vice Ordförande Felix Augustsson
Kassör Oskar Liew

Sekreterare Ugnė Miniotaitė
Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:08.

§2 Val av
justerare

Oskar Liew väljs till justerare.

§3
Mastersmottagning

Vi ska presentera oss för mastersmottagningen. Physics divisionpå engelska. Mer info
kommer och när och var. Kommer arras grillning.

§4 Runda
Bordet

• Ugne har kollat digital signering och lämnat

• Oskar har varit på möte för bokföring. Ordna så det finns mer pengar för
överlämning och sådant. Ordna en roll-Up.

• Emelie berättar att hon och Olle handlat igår och att hon mejlat Jana och
Johan om kursutvärdering av intromatten, men ännu inte fått svar.

• Felix har ordnat quizfrågor. Tarek har ännu inte fått sin överlämning.

• Olle har köpt böcker att dela ut till nollan och gått på stormötet.

§5 Accesser Det ska bestämmas två som ska ha en accesser. Vi bestämmer att Felix och Emelie
får access.

§6 Quizzpub Maten är inhandlad, ska låna fritös och våffeljärn av F6. Sak sälja lökringar, pommes
frites, toast 10 kronor vardera. Felix ordnar musik och quizzfrågor. Quizz börjar vid
18. Planen är att ha 3-4 kategorier av frågor. Ska samlas vid 15.00 för att börja
förbereda maten, skriva ut prislista och ställa i ordning.
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§7 Räknestuga Felix ska mejla om räknestugan.

§8
CocktailParty

Söndag 2/9 handla mat. Oskar kollar när vi ska laga mat. Oskar fixar checklista på
vad som ska göras och när.

§9
Föreningskväll

Vi behöver två frågor för nollan att ställa oss.Frågorna bestämdes till När fyller man
i kursutvärderingar?öch "Hur blir man bäst kompis med Jana?".

§10
Matserskurser

och mottagning

Sonja Göc har svarat på mejl om registreringen för kurser och säger att mastersstu-
denter inte ska göra val för LP2 ännu. Olle ska fråga vad som händer med de som
redan fått godkända kurser för läsperiod 2.

§11 Övriga • Digital signering:

• Mejl: Diskuterades hur mejl som skickas till alla ska tas om hand om. VI
bestämmer att för att visa att mejlet är besvarat ska en CC:a snf@ftek.se när
en svarar på ett mejl som alla har fått.

• Härryda anmäla: Påminnelse om att anmäla sig till kårens studienämndsut-
flykt till Härryda.

§12 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 4 september 12:00.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:58.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Oskar Liew
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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