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Förutom det återkommande arbetet som alltid ligger under SNF^TM:s ansvar har jag valt att 

lyfta fram några specifika punkter av extra intresse. 

Året började med att inte alla poster var tillsatta i studienämnden. Vilket varit ett 

återkommande problem under perioder. Speciellt under Cocktailpartyna är det  bra med extra 

hjälp och vi har fått hjälp från andra arrande föreningar, spexare och frivilliga. Budgeten för 

Cocktailpartyna viktades tyngst i LP1 eftersom många nya studenter brukar delta. De poster som 

främst inte varit tillsatta har varit kursårsrepresentanter. En anledning till detta tros ha varit att 

posterna är ganska difusa. Det har därför genomförts en förändring av uppsättningen av 

studienämnden där olika ansvarsposter istället införts för t.ex. mat- och PR-ansvarig. 

Informationskampanjen Utbildningsveckorna utvecklades och arrangerades tillsammans med 

SAMO flera gånger under året. Aktiviteter så som att studenterna får sätta prickar på områden 

som de tycker behöver utvecklas/förbättras engagerar studenterna och ger underlag för 

SNF^TM och SAMO som utvärderas och jämförs med andra sektioner. 

SNF^TM tog fram studenter för Högskoleverkets utvärdering av utbildningarna. Förutom 

tekniskt krångel och försenade tåg och därmed utfrågare gick undersökningen bra. 

Studienämden har under året försökt utvecka SNF^TM räknestugor med SNF^TM Seminarium 

som främst är tänkt för att få igång en diskussion kring matematik istället för endast räknande 

av typtal. Detta har både fått positiv och negativ respons eftersom vissa studenter gärna vill 

räkna typtal medan andra uppskattat de diskussionsuppgifter som förberetts av övningsledarna. 

Under några av tillfällena köptes frukt in vilket uppskattades. 

Kursutvärderingarna under första halvåret hamnade av olika anledningar på efterkälken och 

vissa kurser i LP1 utvärderades inte förrän sent i LP3. En stark insats av kursutvärderingsansvarig 

under LP3 och LP4 rättade till detta men vi måste ändå se allvarligt på det inträffade eftersom 

SNF^TM har specialundantag från att ha kursutvärderingen organiserad från Chalmers centralt. 

Anledningen till undantaget är att vi anser att om organisationen och genomförandet sker 

genom SNF^TM så blir utvärderingarna bättre och mer relevanta. Därför är det av yttersta vikt 

att vi inte bara genomför utvärderingen med god kvalitet utan även inom de tidsramar som är 

uppsatta. För att öka svarsfrekvensen har olika priser lottats ut till de svarande. Eftersom de 

senaste, biobiljetter, sällan hämtades ut och inte verkade vara så uppskattade bestämdes att 

priset istället skulle bestå av 200 kr som sätts in på vinnares kårkort. Detta verkar ha uppskattats 

mycket. 



BSD har under året vidareutvecklats tillsammans med FARM och blivit en föreläsningsserie med 

föreläsare både akademiker och personer från industrin. En viktig del av utvecklingen har varit 

att Göran Wahnström varit mycket engagerad och tagit fram föreläsare samt sett till att 

presentationerna hållits på lagom nivå. Vi ser samarbetet som mycket positivt och något som 

absolut borde fortsätta. 
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