
Möte SNFTM 2014-02-07

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-02-07

Tid: Fredag 2014-02-07
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande: Jonas ”Christmas” Källén
Kassör: David Svensson
Sekreterare: Lotta ”Lejon” Bergbom
Kursutvärderingsansvarig: Oskar ”Ponani” Larsson
VeckoBLaderist: Josef ”Jossan” Hansson
Masterutvärderingsansvarig: Maximilian Ludvigsson
Ledamot: Ingrid Strandberg
Ledamot: Alexander ”Grabbe” Grabowski

Årskursrepresentant F1: Jacob ”Int” Olsson

Årskursrepresentant TM1: John Norell

§1. Mötet öppnas
Oscar ”Kalldal” Kalldal öppnar mötet.

§2. Justerare
Jacob ”Int” Olsson väljs till justerare.

§3. Föreg̊aende protokoll
Protokoll fr̊an föreg̊aende möte läses upp.

§4. Sharelatex
Sharelatex ska ha f̊att in betalningen. Alla sektionsmedlemmar som har betalat sin
k̊aravgift ska nu ha f̊att premiumlicens till adressen som är registrerad hos k̊aren.
Jossan är ny ansvarig för Sharelatex s̊a fr̊agor skickas till honom.

§5. Poängspärrar
En arbetsgrupp p̊a fem personer har utsetts.

§6. Doktorandevent
FFF, Föreningen för Forskarstuderande i Fysik, vill ha event där de kan prata om
vardagen som forskarstudenter. Detta kommer att samköras med FARM s̊a att det
samtidigt blir lite av en minimässa för masterstudenter.
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§7. BSD/Sektinensvecka
Christmas har tagit över planerandet av detta och ny föreläsare kommer att vara
Ronja Thies.

§8. Kursutvärderingslunch
Lunchen gick bra.

§9. Guldäpplet
Vi läser igenom de olika nomineringarna och diskuterar dem. Det beslutades vilka som
vann. Beslut: Lejon skickar ut inbjudningar till alla nominerade. Beslut: Christmas
och Max skriver nomineringar som kan läsas upp p̊a sektionens middag.

§10. Arbetsgrupp ansvar
Kalldal g̊ar igenom det som arbetsgruppen kommit fram till. Ansvaret ska fördelas
för att bli mer jämt över gruppen och skapa tydligare grupper. Tanken är att detta
ska börja följas s̊a sm̊aningom men framförallt fr̊an nästa inval.

§11. Övriga fr̊agor
David och Ingrid fixar maten till nästa vecka. Kalldal är bortrest nästa vecka s̊a
Christmas kommer h̊alla i det mötet.

§12. Mötet avslutas
Oscar ”Kalldal” Kalldal avslutar mötet.

Lotta ”Lejon” Bergbom Jacob ”Int” Olsson Oscar ”Kalldal” Kalldal
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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