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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. 12:00.

§2 Val av
justerare

Oskar Liew väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Emelie B har påmint kursutvärderare om att skicka ut mittkursenkäten.

• Oskar har skrivit på kvartalsrapportsretur.

• Erik har skrivit under papper, varit på kursnämnd i expfys 1, mejlat Weidow
och ska ha första möte om elitism på fredag. Han har även mejlat med Jana
om att boka in möte om den psykosociala hälsan på sektionen. Janas förslag är
att inte ha fler möten i ärendet. Josefin ska ta upp detta med kåren.

• Ugne har tagit in nomineringar till Guldäpplet och Guldkärnan.

• Olle har varit på kursnämnd expfys 1.

• Felix har varit sekreterare och varit på styretmöte, samt mejlat för att boka
gästföreläsningar.

• Emelie S har inte gjort något.

• Tarek har köpt anteckningar till komplexen, ska köpa till kvant och elnät.

• Jonas har inte gjort något.
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§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll

§5 Info • G-suite
Felix har ordnat upp i i G-suite. Nu finns allt som fanns i Team drive i SNF-
stor (kallas nu SNF: delade filer"). Felix såg över att innehållet var samma i de
huvudsakliga dokumenten, men alla ska kolla igenom så postspecifika dokument
stämmer innan Felix tar bort Team drive. Alla har en vecka på sig.

§6 Pågående
kurser

• F1 TM1 Schemat har knasat några gånger. Genom att F1’s labb var inlagt
på TM1’s schema och en föreläsning inte var med på Timeedit.

• F2
Elfälten har haft fel i rättning av inlämningsuppgifter och det är något eleverna
själva ska hålla koll på. På möte med F2 tog Jana upp studieresan till CERN
och sa att det inte är något som kommer garanteras och att alla borde åka med
till Onsala. I elnäten har F2 inte fått tillbaka duggan än, SNFTM tror inte det
finns något reglemente kring när resultat från dugga ska rapporteras, men det
är värt att kolla upp.

• F3 TM3
Det har skett en betygsändring på kvanten.

• Master Olle var på Onsala i fysikkurs och vissa i F3 följde med, eftersom man
behöver ett studiebesök för expfys, men besöket kändes inte riktat mot F3.

§7 Kommande
kursnämnder

En kursutvärderare i som hade matematisk programvara och envariabelsanalys
kommer inte kunna hålla i kursnämnd. Jonas och Emelie tar kursen Matematisk
programvara och Emelie kollar med den andra kursutvärderaren i envariabeln
om hon vill ha hjälp från SNFTM .

§8 Expfys 1 Klagomål på kursadmin, som hade utdaterad info. 71,4 proc satte 5 på för
hög arbetsbelastning. Men studenterna lägger majoriteten av tiden på kursen.
Under 2.8 i sammanfattande intryck. det ska sättas in en arbetsplan. Han ska
försöka ta bort olika moment. De vill inte ändra förstudien. Framförallt uppdrag
till studienämnden att göra indelningen av grupperna efter ambitionsnivå.
Det har varit kursnämnd i Expfys 1, som Erik och Olle gick på. Kursen har fått
klagomål på att administrationen har utdaterad info. På slutenkäten var det
71, 4 som satte 5 (för hög) på arbetsbelastning och kursen fick 2,8 i samman-
fattande betyg, vilket innebär att det ska sättas in en arbetsplan. Kursansvarig
verkar villig att göra detta och ska försöka minska på momenten för våren. Han
gav SNFTM i uppdrag att ta fram ett system för uppdelning av labbgrupp efter
ambitionsnivå.
SNFTM har en diskussion om kursen och förbättringsidéer som lyfts fram är:
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– Ta bort lödlabb och eventuellt slå ihop labbar under hösten.
– Flytta någon/några endygnslabbar till hösten.
– Hitta labbkompis genom av anonyma texter där man beskriver sina mål

för laborationen. Studenterna kan själva rangordna labbpartner utefter
texterna.

– Det finns inte något information på hur mycket tid elever lägger på kursen,
detta borde undersökas.

– Kontaktperson som man kan kontakta om ens labbkompis har annan am-
bitionsnivå och kanske få möjlighet att byta.

– Att kunna få en 4 i betyg genom endast grunduppgifter.

Mer diskussion om förslag nästa vecka.

§9 CP LP3 Felix har insett att han väljer matematiker och ber om tips för föreläsare. Alla
i SNFTM ska skicka en person eller ett ämne var till Felix. Har kollat med en
föreläsare inom kvantdatorer för BSD.

§10 Övriga – Guldäpple Gick igenom nomineringarna som kommit hittills. Avvaktar
med deadline.

§11 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 4 december 12:00.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 12:57.

Erik Johansson
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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