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Närvarande

Ordförande Erik Johansson
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Sekreterare Ugnė Miniotaitė

Veckobladerist Tarek Alhaskir
Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell

Matansvarig Emelie Sjögren
Årskursrepresentant Jonas Lauri

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 17:43.

§2 Val av
justerare

Emelie Sjögren väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Tarek har skapat en sida till kursen Stochastic processes and Bayesian infe-
rencepå ftek. SNKfkb har svarat Tarek angående delning av resurser i gemen-
samma kurser och sagt att de just nu inte har någon budget för det och att de
återkommer.

• Oskar har bokfört för kvartalet och lagat mat.

• Erik har mejlat om Ladok-krisen. Enligt loggarna har personerna som sagt
att de avregistrerats automatiskt råkat avregistrera sig själva. Erik har också
skrivit verksamhetsrapport, lagat mat och varit på team building.

• Emelie B har ordnat kursutvärderare till t.ex expfys 1. Har varit på team buil-
ding, handlat för cocktailparty, lagat mat, fått igång helikoptern och fixat D-
buss. Det saknas endast kursutvärderare i trean.

• Emelie S har ordnat med sin mejl och handlat och lagat mat.

• Jonas har lagat mat och varit på team building.

• Felix har gjort PR för cocktailparty till elever och föreläsare och varit med på
team building.
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• Ugne har varit på team building och lagat mat.

• Olle har varit på team building och lagat mat och hjälpt Oskar med bokföring.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll

§5 info

• UU
På UU ska det komma en person från högskolan som ska prata om nya Ladok
och examinationssystemet. Erik ska ta upp att Ladok var nere under tentavec-
kan och att vid obligatorisk anmälan till tenta är det många som anmäler sig,
men som inte går dit, vilket drar resurser.

• Strömningsmekaniken
Emelie B tar upp att de för strömningsmekaniken har de bokat för små salar
till alla föreläsningar, så folk har behövt stå. Föreläsaren sa att han inte trodde
Ladok stämde. Emelie B ska försöka se till att de bokar om salar. Ska försöka
föra vidare att det hellre ska bokas för stora salar än för små.

§6 Cocktailparty Diskuterar upplägget för torsdagen kort.

§7
Studentrösten

Diskuterar olika förslag på frågor och kommer fram till två generella formuleringar
för studentrösten.

• Fråga 1
"Är det okej att föreläsare jämför hur det är att undervisa på F och TM och
andra program?"

• Fråga 2
Tycker du det är bra att det kan upplevas som svårare att plugga på F och TM
än andra program?"

§8 Kurser Hålls en diskussion om kurserna denna läsperiod. Emelie B informerar att F3 har
kurser som knasar med dåliga räkneövningsledare, för små salar och schemaändringar
i sista minut. Jana har lovat inga schemakrockar och Emelie ska kontakta Jana om
det. Sedan har Jana sagt att det ska finnas möjlighet att åka på studiebesök till
CERN och mer information om det inte kommit. Emelie ska kontakta Jana om det
med. Det är snart kursnämnd i expfys 1 och Erik ska gå på den.

§9 Övriga • Pluggfika ’
Alla tyckte det var ett riktigt bra arr. Många som inte brukar komma på arr
kom, vilket var väldigt positivt. Vi ska ta med oss att hålla koll på innehållet
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i bullarna för att ha veganska och glutenfria alternativ, samt satsa på mer
variation i fikat genom att t.ex köpa frukt. Det skulle även underlätta att vara
åtminstone tre på plats som arrade. Mötet bestämmer att detta är något att
fortsätta med i nästa LP.

• Tentor på lindholmen
Diskussion om systemet för tentamenslokal. I LP1 hade ettan båda tentor på
lindholmen, SNFTM ska försöka uppmana att ge någon annan årskurs tentorna
där.

• Expfys pris
Förra året delades ett pris fr bästa rapport i expfysen ut vid cocktailpartyt i
LP2. Det är för sent för att detta ska ske på samma sätt. Felix ska mejla Jana
och fråga om utdelningen av priset.

§10 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 13 november 12:00.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 18.24.

Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Emelie Sjögren
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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