
Möte SNFTM 2014-03-17

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-03-17

Tid: M̊andag 2014-03-17
Plats: Acceptorn

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

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

§2. Justerare
David Svensson väljs till justerare.

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

§4. Uppföljning av beslut
Grabbe har gjort en inbjudan till föreläsare inför cocktailpartyt annars är det mesta
sparat till kommande vecka.

§5. Runda bordet
Max har lämnat in kläderna för tryck.

Christmas har pratat lite med Johan och Jana och lagt upp lite aspsaker p̊a podio.

David har försökt fakturera Chalmers för de pengarna som ska delas ut till de som
vann guldäpplet.
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Ponani har kontaktat de nya kursutvärderarna, det saknas nu tv̊a till TM och en till
F. Datumet för intromötet är satt till tisdagen den 25 mars och Christmas kommer
att följa med p̊a detta. Det finns numera en deadline för när extrafr̊agor ska skickas
in s̊a de önskade fr̊agorna kommer nu istället att skickas ut separat.

Ingrid har skrivit om aspningen p̊a facebook och ska skriva även p̊a nya ftek. Beslut:
Lejon ska dela inlägget om asplunch i Nollans grupp

Jossan har haft möte med Sven Andersson som ska föreläsa under cocktailpartyt nu
p̊a torsdag. Han ska uppdatera latexlicenser och se till att man kommer åt vbl p̊a
nya ftek.

Grabbe har gjort iordning mejl till föreläsarna.

Lejon har gjort protokollen lite bättre och ska kolla upp hur man lägger upp dem p̊a
nya ftek.

Kalldal har haft möte med Jana och Johan ang̊aende programmeringstekniken. Han
har ocks̊a planerat upp lite inför kommande vecka d̊a det bland annat är asplunch,
omstruktureringslunch p̊a onsdag och ska p̊a UU.

§6. Asplunch
Tanken är att Kalldal pratar lite generellt om vad SNFTM gör och att varje person
sedan pratar om vad posten kommer att innebära nu efter omstruktureringen. Be-
slut: Kalldal lägger upp det vi bestämt om posterna idag och vill ha respons p̊a detta
ikväll. Beslut: Christmas fixar en asplista. Beslut: Christmas skickar ut en lista p̊a
vad alla ska säga. Beslut: Grabbe ser till att skjortorna blir hämtade, helst innan
lunchen.

§7. Cocktailpartyt
Asparna som dyker upp f̊ar vara med, det planeras ingen seriösare anmälan.

§8. Programmeringsteknik
Det disskuteras ytterligare om problemen som uppkommit under programmerings-
tekniken. Det har under veckan varit möte med Jana och Johan.

§9. MATLAB bonusuppgifter
Beslut: Kalldal fixar lite fr̊agor till en enkät som Ponani skickar ut.

§10. Läsperiodens kurser
För att f̊a bättre koll p̊a läsperiodens kurser ska de upp p̊a podio. Beslut: Kolla
igenom sina egna kurser. Till exempel: När är tentan, ges det n̊agra bonuspoäng
under kursen, vem är examinator, läs igenom förra årets kursnämndsprotokoll, skapa
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en kurssida p̊a podio, se till att kursPM finns och länka till detta fr̊an podio, fr̊aga
gärna äldre elever om hur kursen varit tidigare.

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