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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-04-04

Tid: Fredag 2014-04-04
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 TM1: John Norell
Asp: Evelin ”Strössel” Blom

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

§2. Justerare
Alexander ”Grabbe” Grabowski väljs till justerare.

§3. Runda bordet
Kalldal har pratat med Jana om UKÄ samt bonuspoängen i mekanik 2. Han har
bestämt möte ang̊aende hur studievägledningen fungerar, mötet kommer att h̊allas
14 april. Tillsammans med styret har han pratat lite om verksamhetsplan och deltagit
i SaFt.

Lejon har organiserat upp bullprojektet med Grabbe, burit sallader åt FFF samt
fixat till protokollmallen.

Ingrid har burit sallader till FFF och fixat med kurshemsidan.

Grabbe har mejlat en del.
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Sida 1 av 3
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Max och Jossan har hjälpt till under aspaktiviteter. Jossan är ocks̊a helt klar med
sharelatexfixandet.

Christmas har vart med p̊a SaFt och hjälpt till under aspaktiviteter.

Strössel är här och aspar.

John har mest chillat.

Ponani och David har lagat mat.

§4. Mek 2 bonuspoäng
Det har kommit in klagom̊al ang̊aende att bonuspoängen i mekanik 2 enbart gäller
p̊a ordinarie tenta. Bakgrunden till att Christian vill ha det s̊a är att s̊a m̊anga
studenter väljer att inte skriva den ordinarie tentan. SNF h̊aller med om att detta är
ett problem och vill gärna hjälpa till för att hitta en annan lösning men detta är fel
lösning p̊a problemet.

§5. Överlämningar
I nuläget finns ingen tydlig överlämningskultur inom SNF, detta bör förändras för
att underlätta kontinuiteten fr̊an år till år. Beslut: Alla ska tills nästa fredag skriva
postspecifika överlämningar. Beslut: Lejon fixar en app i podio där dessa kan läggas
upp.

§6. UKÄ-pengar
I och med de goda resultat som uppn̊atts Universitetskanslerämbetets utvärdering
inom KFM-omr̊adet kommer nu F,TM, K och KfKb f̊a dela p̊a 7 miljoner i fyra år
framöver. Vi elever har tillfr̊agats om idéer vad som kan göras med pengarna. Beslut:
Ingrid skriver information p̊a facebook innan p̊asklovet Beslut: John är ansvarig och
pratar med TM om hur idéer ska tas emot. För att f̊a mer inputs ska det diskuteras
p̊a (p)ost och vinkvällen.

§7. Pingpong
Jossan hade mejlat pingpong men med svaret att pingpong är bra som det är. Det
förblir oklart om detta ska fortsätta drivas.

§8. Kurser p̊a podio
De flesta har varit d̊aliga och inte lagt upp kurser p̊a podio, detta bör dock göras
d̊a det underlättar uppföljningen av kurserna nästa år. Beslut: I LV6, efter kurs-
nämnderna, s̊a skall kurserna i LP3 utvärderas s̊a att de lätt kan följas upp till nästa
år.

§9. Modultext
Beslut: Lejon kollar igenom tidigare text och uppdaterar lite om det behövs.
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Sida 2 av 3
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§10. Övrigt
Det är trevligt om sittande SNF skriver en verksamhetsplan för nästa år som nyinval-
da sedan kan redigera. Ett separat brainstormmöte är lämpligt för detta. Kan passa
att ha under (p)ost och vinkvällen.

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