
Möte SNFTM 2015-08-25

Studienämnden Fysik
Sammanfattning av protokoll fört vid SNF-möte 2015-08-25

Maria har börjat leta kursutvärderingsanvsvariga. Större delen av mötet lades sedan p̊a
mottagningsarr. Vi ska börja laga mat efter lunch tisdag och onsdag, och hela dagen

torsdag, och vi ska försöka hitta puffar. Linder ska skriva ut alla jana-tentor i analysen,
och vi vill ha annan veggomat än pommes.

Ludvig Ekman Jessica Fredby Gustav Lindwall
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2015-08-25

Tid: Tisdag 2015-08-25
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande: Gustav Lindwall
Vice Ordförande: Edvin ”Edu” Listo Zec
Kassör: Jessica Fredby
Sekreterare: Ludvig Ekman
Kursutvärderingsansvarig: Maria Bergquist
VeckoBLaderist: Joacim Linder
Ledamot: Emma Ekberg

§1. Mötet öppnas
Gustav Lindwall öppnar mötet.

§2. Justerare
Jessica Fredby väljs till justerare.

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

§4. Runda bordet

• Frej har mejlat DP, tagit kontakt med Strössel om överlämning, fixat protokoll
och tidsplanerat. Handlar helst innan 18 p̊a tisdag pga häfv. 13- p̊a fredag g̊ar
dock super, men är helst inte med och arrar p̊a lördagen pga hajk.

• Jessica har hämtat ut bankkort!

• Edu har kollat igenom utvärderingssvaren av nollK fr̊an föreningskvällen.

• Gustav har svarat p̊a en del mejl.
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• Linder har mejlat spidera, och f̊att ganska positivt svar. Har även uppdaterat
vbl lite med nya tentor.

• Maria var med p̊a rundvandring och föreningskväll, och när snf gav en Nollan
en fin bricka (alla andra blev avundsjuka). Har funderat p̊a att arra lunch med
de som ska kursutvärdera för att göra det klart hur de ska göra.

• Emma har mejlat DP om ugnar, f̊att oklart svar.

§5. Kurser
Niko och Lindbäck kursutvärderar komplex.

Det har inte varit optimalt med Miljö och matematisk modellering, omtenta imorgon
och m̊anga lösningar till uppgifter som fortfarande inte ligger uppe.

Maria ska infa 2orna och 3orna p̊a fb och kanske mejl om att kursutvärdera, och infa
p̊a plats inför Nollan.

§6. Mottagningsarr

• Edu pratar med Wello om han kan göra affisch till b̊ada arren i utbyte mot
en plats p̊a VIP-listan p̊a SNFterfest (Cocktailpartyt). Emma tar kontakt med
puffar.

• Cocktailparty: Emma och Ludvig åker till DP och handlar p̊a tisdag kl08.01,
Emma h̊aller p̊a med inköpslista tills dess. Sol och Slots hjälper till p̊a torsdag,
men vi behöver typ tv̊a puffar p̊a onsdagskvällen. Planering över schema görs
nästa vecka av Emma och Ellinor. Vi lagar mat fr̊an kl12 tisdag och onsdag. P̊a
torsdag hela dan.

• Mattepub: Ludvig och Edu handlar 13 p̊a fredag. Gustav mejlar Kajsabaren om
hur det fungerar med alkohol, om de m̊aste ha en ansvarig där, och om försäljning
av mat och öl sker separat eller inte. Mer vegetarianskt än bara pommes. Bra
att ha n̊an fryst mat som reserv s̊a att vi f̊ar fortsätta sälja alkohol. Antagligen
behövs inga puffar. Jana kommer inte, men hon ska ha tagit kontakt med SI-
ledare. Linder skriver ut fyra olika analystentor.

§7. Övrigt
Vi har slutat använda podio. Ska vi börja? Finns en tydlig fördel, men det är för
kr̊angligt för att vi ska börja med det.

§8. Mötet avslutas
Gustav Lindwall avslutar mötet.
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Sida 3 av 3


