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Studienämndsmötesprotokoll 18 september 2018

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

18 september 2018

Tid: 12:00
Plats: Röda Rummet

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. 12:06.

§2 Val av
justerare

Tarek Alhaskir väljs till justerare.

§3 möte med
vUE

Vice ordförande för Utbildningsenheten (vUE) kom och pratade om vad de gör. In-
formation att ta med sig är att vi i SNFTM alltid kan kontakta vUE när saker går
fel, som i årets fall med det nya LADOK-systemet.

§4 Runda
Bordet

• Emelie har haft infolunch för kursutvärderare. Det kom 15 personer. Nu finns
det kursutvärderare till alla kurser utom expfys 1. Hon har haft kursnämnd i
miljöfysiken och ska lägga upp slutenkätsvar i G suite så att alla kan se dem.

• Ugne har renskrivit och laddat upp protokoll.

• Oskar har köpt en pärm och Olle ska hjälpa Oskar med bokföringen.

• Tarek har laddat upp gamla tenor och lagt upp länkar på ftek.

• Olle har haft en lugn vecka.

• Felix pratade med Jana om att det inte blev räknestuga förra veckan. Behöver
hjälp att hitta en räkneövningsrelade.

• Erik har mejlat och skrivit en preliminär verksamhetsplan.
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§5 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående mötesprotokoll.

§6 Info

• Erik har lagt upp en preliminär verksamhetsplan och vill ha feedback till nästa
vecka.

• Istället för att ladda upp protokoll i G suite ska protokollen skickas till justerare
och sedan ordförande för signering.

§7 Räknestuga Diskussion om framtiden för räknestugorna. Vi i SNFTM är inte utbildade i att ge
räkneövningar. Beslutar att leta efter en räkneövningsledare någon vecka till annars
lägga ner räknestugan.

§8
Mastersgrillningen

övrig fråga
egentligen

Mer info kommer på slack.

§9 Övriga • Kursitvärdering Emelie vill ladda upp kursanpassade mittkursenkäter som för
expfys och fysikingenjörens verktyg.

§10 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 25 september 12:00.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 13:03.

Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Tarek Alhaskir
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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