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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte
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Tid: 12:05
Plats: F6002

Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Vice Ordförande Albin Ahlbäck

Kassör Anton Wikström
Sekreterare Emma Nirvin

Veckobladerist Ida Ekmark
Kandidatansvarig Elin Ohlman

Masteransvarig Johanna Warnqvist
Matansvarig Tobias Wallström 12:08

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Johanna Warnqvist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

Samtliga har varit på verksamhetsmöte

• Elin har svarat på mail

• Ida har uppdaterat tentor på ftek, och mailat kursansvariga på alla pågående
kurser angående föreläsningsanteckningar

• Emma har skickat tentor till Ida, svarat på facebook-meddelande, och skrivit
ett första utkast på en preliminär verksamhetsplan

• Albert har varit på möte med Jana, mailat examinatorn i Physics-masterprogrammets
kvantkurs, var på utbildning med vUO

• Albin var på utbildningen med vUO och har fått sin överlämning

• Anton var på utbildning med vUO, och har mailat om Expfysens ladokbesvär

• Johanna var på utbildningen med vUO

• Tobias har varit på utbildning med vUO, och mailat gamla tentor till Ida
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§5 Kurser F2: Stressigt som vanligt. Verkar ha löst sig med info gällande förstudierapporter.
TM2: De har i princip samma vektorfältskurs som i Flervariabelanalysen igen.

Det borde vi se till att prata om på kursnämnden nästa läsperiod.
F3: Lugnt, men för få platser i salen under termoduggan.
TM3: Lugnt.
Masters: Stressigt på vissa håll, väldigt lugnt på andra håll. Olinjären har för

många deltagare, finns inte tillräckligt många sittplatser varken under föreläsningar,
räkneövningar eller redovisningstillfällen. Måste lösas till nästa år.

§6 Möte med,
och info från

Jana

Albert har haft möte med Jana. De tidigare missförstånden är nu lösta. Det var tal
om att det gamla tentamenssystemet ska försöka återinföras. I år är det en vikarie
som är föreläsare i kursen Programmeringsteknik, och vi vill försöka se till att få en
ordinarie till nästa år. Kursutvärderingar: det som skrivs på kursutvärderingar är inte
alltid representerande då en kommentar inte talar för hela gruppen. Vi vill kanske
införa workshops på de kurser som kräver en åtgärdsplan istället. Jana uppmuntrar
SNFTM att skaffa sig en bra kontakt med nya programansvariga, förslaget kom upp
med regelbundna möten med de båda programansvariga (t.ex. en gång per läsperiod).
Räknestugor uppmuntras, men är inget krav om det ställs in av rimliga skäl.

§7 Workshop
miljöfysiken

Förslag: vi köper fika och har diskussioner kring kursen med de som gick den i våras
för att få bättre koll på förbättringsmöjligheter. Albert, Tobias och Elin kan närvara
och har i uppgift att boka en FL-sal till nästa vecka.

§8 Programråds-
representanter

Albin är intresserad av att representera F och Johanna är intresserad av att repre-
sentera TM. Albert ska ta upp dem som förslag på nästa styretmöte.

§9 SNF
räknestugor

Det finns inga självklara hål i schemat för räknestugor hos ettan, som Albert ska ta
upp i ett mail till Jana. Tanken är inte att någon står framför klassen och räknar,
utan att studenter kommer dit och räknar och får hjälp av räkneövningsledaren vid
behov. En student som anmält intresse för jobbet som räkneövningsledare.

§10 Workshop
årskurs-

representant

Börjar klockan 17.15 måndagen 30 september. Ida och Anton kanske inte hinner vara
med. Vi ska gyckla på måndag förmiddag 8.45. Tobias, Johanna, Albin och Elin kan
ta hand om detta. Albert ska lägga ut info till årskurs 1 senare idag.

§11
Verksamhetsplan

Den preliminära verksamhetsplanen diskuterades och vissa formuleringar ska ändras
innan den skickas in ikväll.

§12 Övriga
frågor

• SAMO-möte: Vi vill främja samarbetet med SAMO och därför se om Sara
har tid att boka in ett möte för att skaffa bättre kontakt.

2



Möte 19/20:SNF-05
Studienämndsmötesprotokoll 24 september 2019

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§13 Nästa möte Nästa möte blir 1 oktober 2019.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 13:03.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Johanna Warnqvist
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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