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Studienämnden Fysik
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Tid: Tisdag 2013-12-10
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. Mötessekreterare
Lotta Bergbom väljs till mötessekreterare.

§3. Justerare
Alexander Grabowski väljs till justerare.

§4. Sharelatex

Kalldal har fixat s̊a att alla medlemmar p̊a fysiksektionen ska ha f̊att premiumkonton.
Dessa är dock p̊a prövotid än s̊a länge.

§5. UU

Det diskuteras vilka förändringar som vore bra att göras p̊a studentportalen. B̊ade
konkreta och visionära förslag uppmuntras. Alla studienämnder kommer sedan kunna
kommentera varandras förslag.

Sida 1 av 3
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Emilio fyller i en utvärdering om utbildningsveckorna. Allmänt är känslan att det
inte ger s̊a mycket utan mer är till för de sektioner där studienämnden inte syns s̊a
mycket. Tanken är att folk ska f̊a chansen att lämna in idéer utan att behöva engagera
sig jättemycket men inte s̊a m̊anga verkar intresserade av detta.

§6. Kursutvärderingar

Det är viktigt att hitta engagerade kursutvärderare. För att f̊a fler intresserade fö-
resl̊as en intresselista för kurser i allmänhet samt att göra det lättare för de som ska
utvärdera. Jossan föresl̊ar att kursutvärderarna ska lämna tentor till vbl d̊a detta
annars kan vara sv̊art att f̊a in.

§7. Cocktailparty
Jossan har inte f̊att tag i Jari men fortsätter försöka. Om det blir tema grafén s̊a ska
vi försöka boka GD, annars h̊alls det troligtvis i Kollektorn.

§8. Högskolepoäng för Obligatoriska moment

Det har tidigare diskuterats om det g̊ar att f̊a alla obligatoriska moment registrerade
i LADOK när man har gjort dem. Detta kan vara en bra sak s̊a att man har ett
kvitto p̊a att man har gjort momentet. Kalldal ska kolla med Jana vad hon tror om
saken.

§9. Räknestugor

Flera räkneledare ska sluta s̊a det behövs nya. Det ska h̊allas räknestugor för ettan
och även för tv̊aan som ska läsa Fourier. Det är inte alltid jättem̊anga som kommer
men de som kommer verkar nöjda.

§10. Övrigt
David ska kolla upp om det g̊ar att äska pengar till VBL. Han ska försöka kolla detta
under jul s̊a att en ny livescribepenna kan skaffas innan LV1.

Efter jul ska det vara teambuilding, vi ska ocks̊a köpa kläder att trycka p̊a.

§11. Nästa möte
Möte LV1 har vi p̊a tisdag för att kuna planera det sista inför cocktailpartyt.

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