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Verksamhetsberättelse
Studienämnden vid Fysik 2020/2021

Fysikteknologsektionen, Chalmers studentk̊ar

Verksamhetsberättelse

SNFTM 20/21
Skriven av:

Ordförande Oliver Thim

Kassör Linnea Hallin

Medlemmar:

Ordförande Oliver Thim

Vice ordförande Patrik Wallin Hybelius

Kassör Linnea Hallin

Matansvarig Mijo Thoresson

Masteransvarig Tobias Gabrielii

Sekreterare Victor Salomonsson

Veckobladerist Mikael Eriksson

Kandidatansvarig Christian Josefson

Årskursrepresentant Samuel Martinsson

Ordinarie åligganden

Under det g̊angna verksamhets̊aret har SNFTM utfört sina åligganden enligt reglemente. Året har s̊a klart va-
rit lite annorlunda p̊a grund av pandemin, och fysiska arrangemang har tyvärr inte varit möjligt under större
delen av året. N̊agon enstaka g̊ang har protokollet varit försenat, men i övrigt har alla protokoll anslagits i
tid. SNFTM har under året bland annat arrangerat digitala Cocktailpartyn, digitala föreläsningar, deltagit p̊a
programr̊ad, representerats i sektionsstyrelsen, informerat om kursval, aktivt deltagit i arbetet med program-
omläggning, genomfört aspning och genomfört en enkät om distansstudier.

Arbete i relation till verksamhetsplanen

Studienämnden har under verksamhets̊aret 2020/2021 utöver ordinarie åligganden arbetat
med följande punkter:

• Arbetat med det psykosociala läget p̊a sektionen
SNFTM har under verksamhets̊aret arbetat med det psykosociala läget p̊a sektionen. Arbetet var tänkt att
försöka bygga vidare p̊a tidigare kontinuerligt arbete som utförts, men p̊a grund av pandemin fick planerna
göras om en del. Ett stort fokus har varit att tillsammans med styret och övriga sektionsorgan se till att
det har funnits sociala mötesplatser för sektionsmedlemmar för studiesociala arrangemang. SNFTM har
genomfört ett f̊atal sociala arrangemang p̊a plats d̊a situationen tillät. SNFTM gjorde i samarbete med
styret en ganska omfattande enkät gällande hur distansstudier fungerade, och hur det hänger ihop med
den psykosociala hälsan. Resultaten presenterades och diskuterade b̊ade internt p̊a sektionen och med
programadministrationen för att se hur läget kunde förbättras.

• Öka transparensen och lättöversk̊adligheten av kursval
SNFTM har under verksamhets̊aret fortsatt arbetet att göra kursval mer transparenta och lättöversk̊adliga
genom att hjälpa till att sprida relevant information i sektionens informationskanaler.

• Arbetat med intresset för att vara kursrepresentant och verkat för bra kursnämnder
SNFTM har under verksamhets̊aret haft sv̊art att locka frivilliga till att vara kursutvärderare. Detta är
tyvärr en trend som har varit i flera år, och som inte blivit bättre av pandemin. SNFTM har försökt n̊a
ut med information till berörda studenter vad det innebär att kursutvärdera och varför det är viktigt
för utbildningen. I kombination har SNFTM ocks̊a arbetat med att vägleda kursutvärderare i sitt arbete.
För att öka SNFTM s kännedom om hur det g̊ar i kurserna deltog minst en representant fr̊an SNFTM p̊a
kursnämnder med f̊a undantag.
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• H̊allit god kontakt med programansvariga och programadministration
SNFTM har under verksamhets̊aret fortsatt med att h̊alla kontinuerliga möten med programansvariga och
studievägledare för att utbyta information om situationen p̊a utbildningen.

• Deltagit i diskussioner om programomläggning
SNFTM har deltagit i diskussioner om programomläggningen av b̊ade F och TM b̊ade genom enskilda
möten med programansvariga och aktivt deltagande p̊a programr̊ad. SNFTM har fört fram synpunkter fr̊an
studenters synvinklar om hur programmen kan förbättras. Vi upplever att vi f̊att gehör för de synpunkter
vi lyft fram.

• Verka för att det ska finnas en mötesplats mellan studenter och anställda
SNFTM har under verksamhets̊aret inte kunnat genomföra traditionella Cocktailpartyn i fysisk form ut-
an de har varit digitala. Studenter och föreläsare bjöds in till en gemensam digital kväll best̊aende av
intressanta föreläsningar och digitalt mingel.

• Studiebevakning master
SNFTM har varit noga med att kontinuerligt bevaka masterprogrammen, vilket i år underlättades av att
m̊anga medlemmar i SNFTM läste p̊a lite olika masterprogram.

• Verka för att studiekvaliteten p̊a utbildningen inte ska p̊averkas av COVID-19 och ekonomi
i balans
N̊agot som genomsyrat SNFTM s arbete har varit b̊ade pandemin och ekonomi i balans. SNFTM har verkat
för att bejaka studenternas intressen i b̊ada dessa situationer främst genom att delta aktivt i möten och
samla in information. SNFTM har regelbundet deltagit i möten med k̊arens utbildningsenhet för att utbyta
och framföra åsikter i samr̊ad med representanter fr̊an de andra sektionernas studienämnder.

Övrigt

• Guldäpplet, guldkritan och guldkärnan
Guldäpplet tilldelades i år Henrik Ström, guldkritan tilldelades Andreas Isacsson och Philippe Tassin
och guldkärnan tilldelades Eric Nilsson och Magnus Rahm. Guldkritan är att temporärt pris som vi
införde för att uppmärksamma arbetet med att bygga om föreläsningssalar s̊a att de blev anpassade för
distansundervisning.

• Föreläsningsserie
Under LP4 annordnade SNFTM en föreläsningsserie där Philip Garlee, Andreas Rosén, Tünde Fülöp och
Janine Splettstoesser gav föreläsningar för sektionens medlemmar.

• Semlor
SNFTM bakade semlor och levererade det hem till sektionsmedlemmar som tack för stort deltagande p̊a
enkäter.
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Motion om förflyttandet av invalet av memeposter samt sektionsnörd för underlättandet av
sektionsmötet lp3 Alexandru Golic

Motion om
förflyttandet av invalet av memeposter
samt sektionsnörd för underlättandet av

sektionsmötet lp3

Alexandru Golic

Bakgrund

Sektmötena LP3 är l̊anga och smärtsamma, d̊a vi väljer in ett extremt antal poster. Dessa varierar fr̊an
genuint livsviktiga poster typ spidera till totala memeposter som typ kräldjursv̊ardare och frisör. Dessa
poster gör att sektmötet blir oumbärligt l̊angt. Därför finner jag att det vore najs om invalet av dessa
flyttas till mötet LP1 där änd̊a inte s̊a mycket händer.

Utöver de absoluta memeposterna tycker jag även man kan flytta sektionsnörd till LP1, d̊a dess
huvudroll änd̊a är dragosföreläsningen för nollan som borde vara klar tills dess. Egentligen tycker jag
man kanske kan flytta flera men man vill nog inte göra för stora ändringar direkt.

Yrkande

att under avsnitt 2.4.1 i reglementet genomföra följande ändringar:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 1 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Årskursrepresentant till studienämnden.

• Baln̊agonting.

• Kräldjursv̊ardare.

• Sektionsnörd.

• Frisörer.

att under avsnitt 2.4.3 i reglementet genomföra följande ändringar:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 3 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Bilnissar

• Blodgrupp
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• Fanfareri

• Finform

• Kräldjursv̊ardare

• Sektionsnörd

• Spidera

• S̊angförmän

• Bakisclubben (BC)

• Game Boy

• Piff och Puff

• Foton

• Fabiola

• Mastermottagningsansvarig

• Frisörer
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