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Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Vice Ordförande Albin Ahlbäck

Kassör Anton Wikström
Sekreterare Emma Nirvin

Veckobladerist Ida Ekmark
Kandidatansvarig Elin Ohlman

Masteransvarig Johanna Warnqvist [12:11]
Matansvarig Tobias Wallström [12:12]

Årskursrepresentant Erik Broback

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Albin Ahlbäck väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Emma har mailat med Bengt-Erik angående TMs obligatoriskt valbara kurser

• Albert missade UU-mötet, men var på Sektionsmötet och talade. Han har också
pratat med nya PA för F och varit på Programrådslunch på Hyllan

• Albin har redigerat ftek och spikat Hegarty för Cocktailpartyt och bokat sal till
den föreläsningen. Han har även löst föreläsare till nästa SNFöreläsning. Inte
kollat vidare på Expfysen. Var på SNFöreläsning förra veckan

• Ida har uppdaterat tentor och kurshemsidor på ftek. Hon var även på SNFöre-
läsning

• Anton har varit på SNFöreläsning, löst sin sista GDPR-mapp i driven och löst
kvitton för kursutvärderingslunch och föreläsningsanteckningar

• Erik var på SNFöreläsning
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§5 Kurser

• F1,TM1: Ingen kommentar

• F2: Elnäten saknar tentor, vilket Ida ska fråga examinatorn om. Kursen sak-
nar även mycket information runt omkring. Labbarna känns onödiga och har
dessutom dåligt uppdaterade labinstruktioner

• TM2: Ingen kommentar

• F3,TM3: Strömningslabbarna har också bristande information i lab-PM

• Master: Ett eventuellt framtida problem med ojämna handledningar i Simule-
ring av komplexa system-kursen. Ta upp med examinatorn i första hand, annars
programansvarig om det blir ett problem.

§6 Cocktailparty Sal bokad (FB). Hegarty föreläser efter att nya PA fått presentera sig och ett pris i
expfysen har delats ut av Jana och Weidow.

Tobias ska boka bilen snart. Vi vill fortsätta ha ett matlagningsschema, men det
förutsätter att doodle-svar och schemat sker relativt nära varandra i tid. Därför ska
doodlen skickas ut senast den 22 december, svaras på senast den 28 december
och schemat ska därefter göras och delas senast den 31 december. Detta gäller för
alla i gruppen, förutom Emma som inte kommer få sitt schema förens senare och
därför kommer på de pass hon kan.

Emma och Johanna missar Cocktailpartyt, men är med under förberedelser och
städning.

§7 Kursnämnd i
kvantkurs

Nya kvantkursen på physics-mastern. Kursen har ett lågt genomsnittligt betyg i
kursenkäten, så vi vill gå på den klockan 13.00 torsdagen den 19 december. Ett
vanligt upplevt problem är att den har en tidsåtgång som är mycket högre än vad de
4.5hp som den ger ska motsvara. Albin går på mötet och får hjälp från Albert efter
dagens möte att sätta sig in i kursens problem.

§8 Ny PA Vi vill ha en SNFöreläsning med båda nya PA, där de kan presentera sig mer or-
dentligt än de ska göra under Cocktailpartyt. Vi vill även ha ett separat möte med
Weidow efter klockan 14 den 7 januari. Vi diskuterar vad vi vill säga och hur vi tycker
F borde gå framåt i utvecklingen.

§9 Forskarkväll Vi vill ha något liknande fotonikkvällen, men fokusera mer på att nå ut till studenter
på sektionen i allmänhet – inte bara för de som eventuellt vill doktorera. Till detta
skulle det krävas en bättre PR för att nå ut till fler, samt en intresseanmälan ifall vi
vill servera alkohol under arret. Albin fortsätter tänka ut ett koncept.
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§10 Föreskrifter
(ftek info)

Föreskrifterna är nu länkade under FAQ på ftek. Albert ska påminna om detta på
facebook i helgen.

§11 SNFika Sker fredagen den 10 januari, under eftermiddagen. Vi vill skicka ut information en
dag tidigare och/eller samma dag. Köp mer fika än förra gången (håll budget).

§12 Övriga
frågor

• Två kontrollanter om ftek: Albin vill att någon kontrolläser uppdateringar
på ftek. Emma och Erik löser i veckan.

• Masterintervjuer: Johanna behöver hjälp att få ihop ett bra utskick till nu-
varande mastersstudenter. Informationen bör sedan skickas ut väldigt snart.

• Mail från Bengt-Erik: TMs kurskrav är svåra att få tag på. Vi vill be dem
lägga till viktig information (som i nuläget endast ligger som en fotnot på en
separat sida) till ordinarie hemsida för att samla all information på ett ställe.
Emma svarar Bengt-Eriks mail och ber dem förtydliga detta. Dessa kurskrav
ska även läggas till på ftek när den allmänna kursvalsinformationen kommer
upp.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 21 januari 2019.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 13.03.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Albin Ahlbäck
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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