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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-02-28

Tid: Fredag 2014-02-28
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande: Jonas ”Christmas” Källén
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
Ponani väljs till justerare.

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

§4. Uppföljning av beslut
Jossan jobbar p̊a att kontakta Jari men har ej f̊att svar än. Mötet om hur dokument
ska sparas kommer att h̊allas p̊a m̊andag lunch. Det vore bra att kolla igenom den
dropbox vi har s̊a att alla vet vad som redan finns. Grabbe har skickat ut doodle och
ska fixa ett schema till nästa vecka.

§5. Runda bordet
Jossan har försökt f̊a tag i Jari och jobbat med löpande uppgifter.

Christmas har vart p̊a möte ang̊aende ny MPA, han har vart p̊a instutitionsr̊ad vid
matematiska vetenskaper samt varit med och planerat aspning.

Grabbe har skickat en matdoodle.
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John och Int har inte gjort n̊agot speciellt.

Ponani har bokat lite lokaler och h̊aller p̊a och bearbetar kursutvärdenringar som ska
komma in i finform. Han ska ocks̊a samla in lite extra fr̊agor till sluenkäter.

Max har mejlat ut guldäpplemotiveringar till en som fr̊agade efter det.

Ingrid har uppdaterat hemsidan med motiveringarna.

Lejon har varit med och planerat aspning.

Kalldal har varit p̊a UU, vart med och planerat aspning, har diskuterat mer om hur
arbetsfördelningen ska föras vidare under aspningen. Han har ocks̊a varit p̊a stormöte.

§6. UU
Bruno Rudström som jobbar för högskolan var där och pratade om jämställdhet. Det
pratades en del om kursutvärderingar och k̊arledningen verkar nöjda med standardi-
seringen och ska testa den i tv̊a år för att sedan kunna utvärdera ordentligt. Bland
annat SND och SNE vill omstrukturera sina studienämnder lite och vill därför ha
möte med oss.

§7. MPA
Christmas och Unni har varit och pratat med Cathy Horellou, Magnus Thomasson
och Martin Cederwall. Cathy är nominerad till MPA för Physics and Astronomy
men arbetar i Onsala varför det finns risk att hon skulle kunna tappa närhet till
programmet. Hon var inställd p̊a att se till att vara p̊a Chalmers minst en dag i
veckan.

§8. Intromatte
SNF och FnollK har haft ytterligare ett möte med Jana och Johan ang̊aende intro-
matten. Intromatten kommer att h̊allas av arvoderade studenter, SNF avvaktar tills
Jana har tittat p̊a schemaläggningen.

§9. Aspning
Christmas har gjort ett schema men ej skickat ut ännu. Beslut: Ponani fixar kon-
trakt till Sportstugan för tors LV3, dvs 3 april. Under aspningen kommer det ordnas
asplunch, cocktailparty, casekväll, pyjamasparty i sportstugan, (p)ost och vinkväll,
valberedning och även ett eventuellt SNX-kalas. Asparna kommer ocks̊a kunna praoa
p̊a möten.

§10. Kursutvärderingar

Senast fredag LV1 behöver det fixas kursutvärderare till nästa periods kurser. I ÅK1
saknas det utvärderare i följande kurser: LANA, Mekanik samt sannolikhet, statistik
och risk. I ÅK2 saknas utvärderare i Miljöfysik, Matstat, Reglerteknik, H̊allfasthetslä-
ra samt matematisk modellering. I ÅK 3 saknas det i Miljövetenskap och Matematisk
modellering. Beslut: Alla ska under den kommande veckan g̊a ut i sina klasser för
att hitta kursutvärderare.
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För att f̊a upp deltagandet funderas det p̊a att härma SND som bjuder den klass med
högst deltagande p̊a bullar varje läsperiod. Tills nästa möte ska man tänka igenom
hur förslaget kan göras praktiskt. Ponani ska styra upp grafer över svarsfrekvens.

Det ska h̊allas ett möte med Mia om att vi vill ha undantag fr̊an centrala utvärde-
ringar. Det diskuteras om vad vi konkret vill ändra. Jana vill att utvärderare ska
kalla till kursnämnder d̊a detta ger större ansvar till kursutvärderarna och p̊a s̊a sätt
motiverar dem. Vi vill kunna korskorrollera kurser samt p̊apeka att en del standard-
fr̊agor inte är s̊a tydliga. Det vore bra att kunna kommentera mer d̊a detta är mest
intressant.

§11. Cocktailparty
Christmas har en idé om att Mats Rudemo skulle kunna föreläsa om ett projekt där
problem ska modellleras med stokastiska modeller. Det kommer under minglet vara
besök fr̊an k̊aren. Beslut: Jossan har drivansvar för detta cocktailpartyt, han ska
prata med TM om nya ftek och om detta ska inkluderas p̊a n̊agot vis.

§12. Kläder
Det ska bli tryck p̊a kläder enligt Namn, Post, Logga. Beslut: Max ska se till att
fixa detta.

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

Lotta ”Lejon” Bergbom Ponani Oscar ”Kalldal” Kalldal
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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