
Möte SNFTM 2013-11-29

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2013-11-29

Tid: Tisdag 2013-11-29
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Emilio Jorge
Vice Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
Kassör: David Svensson
Adjungerad sekreterare: Lotta ”Lejon” Bergbom
Kursutvärderingsansvarig: Oskar ”Ponani” Larsson
VeckoBLaderist: Martin ”Henoch” Henoch
Masterutvärderingsansvarig: Maximilian Ludvigsson
Ledamot: Ingrid Strandberg
Ledamot: Alexander ”Grabbe” Grabowski

Årskursrepresentant F1: Jacob ”Int” Olsson

Årskursrepresentant TM1: John Norell
Tillträdande VeckoBLaderist: Josef ”Jossan” Hansson
Tillträdande Vice Ordförande: Jonas ”Christmas” Källén

§1. Mötet öppnas
Emilio Jorge öppnar mötet.

§2. Justerare
John Norell väljs till justerare.

§3. Mötessekreterare
Lotta Bergbom väljs till mötessekreterare.

§4. Sektionsmötet och nyinval
Det valdes in tv̊a nya representanter. Jossan blev ny VBL och Christmas valdes in
till ordförande kontinuitetsgrupp 2.

§5. Kursnämnd i kvanten
Duggan borde ha varit anonym och vid muntan s̊a borde examinatorn inte vetat om
hur resultaten fr̊an de tidigare delarna varit. Dock har studenterna verkat positiva
p̊a utvärderingar. Det har pratats med föreläsaren men inget kommer hända.
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§6. Sektionens vecka
Sektionens vecka är en utveckling av det som tidigare varit sektionens dag och kommer
äga rum i läsvecka 5 i läsperiod 3. Idéer som SNF kan genomföra är BSD och kanske
ett minicocktailparty. Guldäpplet kommer att delas ut under denna veckan.

§7. Överlämningar
Det ska skrivas postspecifika överlämningar för de poster som valdes in under sek-
tionsmötet.

§8. Utvärderingssystemet
Det nya utvärderingssystemet kommer att testas även nästa period för att se om det
fungerar bättre när det kommit ig̊ang ordentligt.

§9. Kursenkäter
K̊aren vill ha obligatoriska moment nedskrivna inför nya läs̊arsindelningen, vi avvak-
tar med detta. Det ska sättas upp en gemensam plats där kursenkäter kan sparas ner.
Beslut: Kalldal ordnar s̊a att man kan ladda upp i dropboxen han styr ocks̊a upp
vem som laddar upp vilken kurs och mejlar ut det. Till nästa vecka ska man lägga
upp i dropboxen.

§10. Inför UU
Studentportalen fungerar d̊aligt. Det var problem under kandidatvalet samt d̊a man
ska kursregistrera sig.

Utbildningsveckorna behövs ej för oss men kan vara bra för SAMOS del. Det passar
bra att ha det under efterminglet till cocktailpartyna. Pontus, Kasper och Mäsk vill
filma föreläsningar, de ska jobba fram ett koncept för att programmet d̊a kan bli mer
positivt inställda.

§11. Övriga fr̊agor
Det ska väljas programansvarig till TM, fundera om ni har n̊agra ideer. Julbord
nästa fredag. Mat till mötet skippas d̊a det kan bli tr̊angt i focus, alla f̊ar därför ta
med egen mat. Eventuellt kommer vi ha t̊arta sista mötet. SNZ vill ha hjälp med
att ha n̊agot liknande VBL. SND har n̊agot skript som ska underlätta uppläggandet
till VBL. Det pratas om att ge mer pengar till de som antecknar till VBL. Det
planeras att äska pengar för att täcka de ökade utgifter som uppkommit i och med
nya anteckningsmetoder.

§12. Mötet avslutas
Emilio Jorge avslutar mötet.
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Lotta ”Lejon” Bergbom John Norell Emilio Jorge
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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