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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

14 april 2020

Tid: 12:00
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Kassör Anton Wikström

Sekreterare Emma Nirvin
Veckobladerist Ida Ekmark
Masteransvarig Johanna Warnqvist

Matansvarig Tobias Wallström
Årskursrepresentant Erik Broback

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Tobias Wallström väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Albert har postat om verksamhetsasparret

• Emma har strulat med ftek

• Ida har hjälpt Emma

• Johanna har skickat Erics kontaktuppgifter till student som frågade gällande
mastersintervjuer. Skrivit ett sista facebookinlägg om sista ansöksdagen imor-
gon

§5
Verksamhetsplan

Vårt arr krockar med ett av styrets asparr. Vi flyttar därför vårt arr till 21e april.

§6 UU Den information som togs upp under mötet har redan kommit ut till allmänheten,
t.ex. om flyttade omtentor.
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§7 Incident En tidigare incident. Vi kom fram till att vår input redan kommit fram till berörda
och därför släpper ämnet.

§8 Överlämning Vi kommer ha ett möte om två veckor då vi enbart diskuterar en gruppöverlämning.
Albert påminner alla om att påbörja sina postspecifika överlämningar. Eric ska skriva
en trots att han inte får en efterträdare förrän i höst.

§9 Övriga frågor • MEX beta: All input kommer skickas individuellt och inte som SNFTM .

• Pubquiz: Vi ändrar detta till online-brädspel.

• Fouriermail: Anton skickar mailet som Ida och Albin skrivit.

• Kursval: Då vi gick ut med så pass mycket information inför förra valet , väljer
vi att inte göra något mer utöver dessa.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 21 april 2020.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 12.41.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Tobias Wallström
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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