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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

04 september 2018

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Erik Johansson
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Sekreterare Ugnė Miniotaitė

Veckobladerist Tarek Alhaskir
Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Emelie Björkman väljs till justerare.

§3 Masters-
mottagning

Information om att SNFTM ska presentera sig för mastersstudenterna. SNFTM är
’Physics division’ på engelska. Mer info kommer och när och var kommer vid se-
nare tillfälle.

§4 Runda
Bordet

• Ugne har lagat mat och laddat upp protokoll.

• Oskar har lagat mat och varit arg på Erik som inte har lagat mat.

• Tarek har fått sin överlämning.

• Felix har lagat mat. Jana vill ha räkneövningar och planen är att starta de efter
mottagningen.

• Emelie har lagat mat, skrivit i driven från pubquizzen (inköpslista och tips inför
nästa år) och hittat kursutvärderare för alla kurser i ettan. Ska ha en infolucch
onsdag 12/9. Oskar ska kolla hur mycket ersättning man får för lunchen.

• Olle har mejlat studievägledare Sonja Göc, hon har ingen information angående
mastersproblematiken.

• Erik har lagat lite mat, ordnat med quizzpub och svarat lite på mejl.
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§5 Hoodies Oskar ska kolla om de är klara. Sedan ska de hämtas.

§6 Slack Mötet diskuterade användningen av systemet Slack och bestämde att det ska använ-
das för större frågor, då man kan skapa tråd. Till exempel frågor om evenemang och
projekt. Det bestämdes även att vi ska reagera på meddelandet i Slack för att visa
att man läst när det kommer till information.

§7 Cocktailparty Matlagningen går ganska bra, Oskar har gjort en planering för de dagarna som är
kvar. Planeringen ligger i driven och vi ligger till bra enligt planen. Erik blir ansvarig
för utskrift av matlappar.

§8
Masterskurser

Olle och Erik kollar på hur man ska gå till väga för masterskursernas kaos. Studeiväg-
ledaren Sonja vet inget och hälften av de valbara kurserna är fulla. De ska kontakta
högre ansvariga. Mer information kommer.

§9
Experimentell

Fysik 2

Mer än en person i trean är inte tillagd i kursen på ladok. De kan inte kursregistrera
sig och kan inte anmäla sig till laborationsgrupper. Efter diskussion bestäms att
Emelie ska skicka ut ett meddelande till elever i tvåan och trean om situationen där
det står vem man ska vända sig till om man upplever denna problematik. Emelie ska
även kolla vem man ska vända sig till, ska kolla med Sonja först.

§10 Teknisk
Matematik

programråd

Diskussion om vilka frågor som ska tas upp på programrådet: funderar på om TM
ska ha en kurs som liknar Fysiks Experimentell Fysik samt hur kurser länkar ihop
med varandra. Vill kolla hur studenterna har upplevt termodynamiken och statistisk
databehandling.

§11
Verksamhetsplan

Preliminär diskussion på vad vi skulle vilja ha med på verksamhetsplanen:

• Förbättra systemet för kursutvärderingen (att boka kursnämnd osv).

• Förbättra information om kursval. Gärna information från studenternas per-
spektiv, samt hur det påverkar mastervalen.

• Se över TMs röda tråd.

• Utforska Masterenheten och få bättre bevakning/inblick.

• Se över om man kan köpa föreläsningsanteckningar av funka.

• Utreda elitismen på F.Belysa positivt när någon är pedagogisk.

§12 Graduate
physics day

SNFTM har fått en inbjudan från FFF (Förening för forskarstuderande) till lunchfö-
reläsningar där doktorander talar om sin forskning. Detta är mest riktat mot mas-
tersstudenter. Erik kollar upp mer och återkommer med mer information.
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§13 Övriga • Drive: Finns team drive och delas med dig i G suite. Visar sig att man inte
kan dela dokument till andra utanför SNFTM från team drive. Därför ska vi nu
använda SNFTM stor som hittas under delas med dig.

• Föreningskväll: Diskussion kring vad SNFTM ska göra vid föreningskvällen.
Förslag blev: bjuda på kakor och kaffe samt låta ettan utvärdera intromatten.

§14 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 11 september 12:00.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 12:58.

Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Emelie Björkman
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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