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SNFTM s uppgift är att bevaka och förbättra utbildningen på F-sektionen,
att främja kontakten mellan studenter och lärare samt att driva veckobladeriet.
Under verksamhetsåret bedrevs som tidigare kursutvärderingar, det arrangerades BSD-föreläsningar, cocktailpartyn, det bedrevs studentledda räkneövningar
och SNFTM deltog i UU-möten på kåren samt programrådsmöten. SNFTM
hade under året veckovisa möten. Bland många mindre saker som diskuterades/genomfördes är följande nämnvärda:
Cocktailpartyn: Vi införde mer mingelvänlig mat så att man kunde äta
och prata samtidigt. I ordning hade vi följande teman: nollan fick
träffa sina föreläsare Bernhard och Maria, mastersinriktat cocktailparty
angående doktorandstudier, Omstart EDIT-diskussion med Björn von
Sydow och slutligen studieteknik.
BSD: Tre BSD-föreläsningar genomfördes, om autonoma robotar, hållfasthetsberäkningar
inom filmindustrin och en om strömningsmekanik. Dessutom planerades en om akustik men på grund av förhinder flyttades den till LP1
2010.
Kampanj för studiebevakning med UU: SNFTM deltog i den kampanj
för studiebevakning som utbildningsutskottet har gemensamt med alla
studienämnder på Chalmers under hösten och våren.
Guldäpplet: Guldäpplet är ett pris som delas ut av SNFTM till föreläsare
och räkneövningsledare som varit extra goda pedagoger. Vinnarna under året var Ulf Gran och Oskar Talcoth, föreläsare i speciell relativitetsteori respektive räkneövningsledare i elektriska nät och system.
VBL: VBL köpte totalt 6 föreläsningskit (basic stochastic processes, inledande analys, linalg, fortsättningsanalys, mek1 och flervar) och uppdaterade successivt hemsidan med tentor och deras lösningar.
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Omstart EDIT: denna utredning diskuterades mycket och ofta på UUmöten, SNFTM -möten och på ett dedikerat cocktailparty. Tillsammans
med F-styret skrevs ett utlåtande.
Omstrukturering av SNFTM : Posterna TM-representant, sekreterare och
VBL 2 och istället finns nu representanter för TM1, TM2 och TM3.
Sena tentarättningar: Undersökningar gjordes om hur vanligt det är att
det tar längre än tre veckor att rätta tentor. En lista gjordes över
datum då resultaten registrerades.

Följande personer var medlemmar i SNFTM 2009/2010:
Ordförande HT 2009 Edvin Linge
Ordförande VT 2010 Joel Wilsson
Kassör Emanuel Andersson
Sekreterare Johan Olofsson
Kursutvärderingsansvarig John Isaksson
VBL Cecilia Kjellman
Årskursrepresentant F1/vice ordförande Helena Jakobsson-Larsson
Årskursrepresentant F2 Simon de Fine Licht
Årskursrepresentant F3 Jakob Rubensson
Årskursrepresentant TM1 Lisa Stenberg
Årskursrepresentant TM2 Sima Abdollahi
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