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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-05-16

Tid: Fredag 2014-05-16
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
Kassör: David Svensson
Sekreterare: Lotta ”Lejon” Bergbom
Kursutvärderingsansvarig: Oskar ”Ponani” Larsson
VeckoBLaderist: Josef ”Jossan” Hansson
Masterutvärderingsansvarig: Maximilian Ludvigsson
Ledamot: Ingrid Strandberg

Årskursrepresentant F1: Jacob ”Int” Olsson
Tillträdande Vice Ordförande: Jesper Johansson
Tillträdande Sekreterare: Evelin ”$trössel” Blom
Tillträdande Masterutvärderingsansvarig: Ellinor ”Joel” R̊ange
Asp: Jonathan ”Grynet” Risberg

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

§2. Justerare
Ingrid Strandberg väljs till justerare.

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

§4. Runda bordet
Lejon har haft överlämning samt bakat bullar och lagat mat.

$trössel har f̊att en överlämning.

Grynet har varit med och tagit kort och bakat bullar.
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Jesper har ocks̊a tagit kort och bakat bullar, dessutom har han skickat in kursutvär-
deringsfr̊agor.

Joel har blivit CIRCphadder.

Int har mest jobbat med FnollK och modulen.

Ponani har skickat mejl om kursutvärderingsfr̊agorna och ska skicka in dem ikväll.

Ingrid har skrivit om kandidatpresentationerna p̊a ftek.

Max har justerat.

Jossan har bakat bullar och mat.

Kalldal har varit p̊a möte ang̊aende poängspärrar, han har ocks̊a varit p̊a möte om
UKÄ-pengar och möte med Erland.

§5. Poängspärrar
Det har varit möte i veckan och summan av detta är att studievägledningen bör f̊a
utökade resurser. Gränsen ska vara till för att elever som inte klarar gränsken ska
prata med en studievägledare för att f̊a hjälp att klara de kurser som behövs. Det
kommer att vara ytterligare ett möte kommande vecka.

§6. Programmeringstekniken
Inför nästa år ska kurshemsidan göras om s̊a att inga missförst̊and sker. SNFTM ska
ocks̊a tillsammans med labbhandledare och studenter se till att göra labpm tydligare.
Beslut: Lejon skriver om årets händelser i mekanik 2 och programmeringstekniken
p̊a podio. Beslut: Grabbe ska förmedla till de som klagat p̊a mekanik 2 att vi tyvärr
inte lyckats göra n̊agot. Beslut: Lejon löser ett podiomöte för att introducera de nya
i SNFTM.

§7. UKÄ-pengar
Det har h̊allts ett möte med bland annat Jana om förslag som kommit in. Förslag som
dykt upp är bland annat att fixa flaggan, mentometerknappar till föreläsningarna,
göra om GD för att förbättra ergonomin Beslut: Lejon och Joel skriver ett tydligare
förslag om hur ergonomin ska förbättras.

§8. Verksamhetsplan
Vi g̊ar igenom de punkter som diskuterats vid tidigare möte och Lejon ska fixa till
ett separat dokument för detta. Det diskuteras om hur mastersbevakningen kan ut-
vecklas, ett delm̊al kan vara att f̊a tag i alla ansvariga för mastersprogrammen.

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