
Möte SNFTM 2015-09-15

Studienämnden Fysik
Sammanfattning av protokoll fört vid SNF-möte 2015-09-15

• vUo Simon Nilsson var här och berättade om sitt arbete, utbildningar, och regeländ-
ringar av tentaskrivning. Inga nötter, och emaninatorer har 15 arbetsdagar p̊a sig att
rätta.

• Flera beslut ang̊aende kommande arr togs, allt fr̊an aspning till SN-Fest till CP/BSD.

• Linder, Emma och Ellinor ska bestämma tema, tid och plats till SN-Fest, samt boka
lokal.

• Gustav ska boka GD till CP lp2, lokal (focus) till aspning lv5.

• I mötet om SNFs omstrukturering: Begränsa antal ledamöter, l̊ata vice ordförande
ta hand om det sociala arbetet medan ordförande är mer p̊a beslutsfattande möten.
Kolla om man m̊aste ha tv̊a årskursrepresentanter eller om det räcker med en eftersom
F och TM är s̊a lika första året.

Ludvig Ekman Maria Bergqvist Gustav Lindwall
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2015-09-15

Tid: Tisdag 2015-09-15
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande: Gustav Lindwall
Vice Ordförande: Edvin ”Edu” Listo Zec
Kassör: Jessica Fredby
Sekreterare: Ludvig Ekman
Kursutvärderingsansvarig: Maria Bergqvist
VeckoBLaderist: Joacim Linder
Masterutvärderingsansvarig: Ellinor ”Joel” R̊ange
Ledamot: Emma Ekberg
vUO Chalmers Studentk̊ar: Simon Nilsson

§1. Mötet öppnas
Gustav Lindwall öppnar mötet.

§2. Justerare
Maria Bergqvist väljs till justerare.

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

§4. Runda bordet

• Maria har mejlat David fr̊an AT-styret ang̊aende utvärderingen och fixat med
baugetter till imorgon.

• Ellinor har arrat mastersmottagning, gick bra, 40 kom.

• Jessica har betalat lite grejer s̊a att vi i SNF kommer att f̊a tillbaka pengar i
veckan.

Ludvig Ekman Maria Bergqvist Gustav Lindwall
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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Möte SNFTM 2015-09-15

• Emma har tagit det lugnt med SNF-arbetet.

• Linder har fixat tentor p̊a vbl.

• Edu har varit p̊a mastersmottagningen och pratat om kursutveckling med n̊agon
(vi tar det p̊a nästa möte).

• Gustav har varit p̊a UU sen senast, förutom styretmötet.

• Ludvig har fört protokoll och blivit invald.

§5. vUO p̊a besök
Simon Nilsson börjar med att beskriva vad han gör i sin roll som vice ordförande.
Arbetar operativt med diverse projekt, teknologfall, och agerar som stöd till studie-
nämnder och representanter.

Infopunkter:

• SNX-Kickoff - Senaste anmälan p̊a söndag, kommer att g̊a igenom bra saker att
veta och det avslutas med bowling.

• Utbildning som är bra att ha, om härskarteknik och liknande som alla kommitéer
blir inbjudna till.

• 30 september - mastermöte som Ellinor har koll p̊a.

Regler har förändrats med tentor, de tv̊a största ändringarna är:

• Nu har examinatorer 15 arbetsdagar p̊a sig att rätta istället för 3 veckor.

• Alla slags nötter nu förbjudna p̊a tentor.

Det nya dokumentet kan hittas här: Studentportalen - studier - regelsamling - rikt-
linjer för examation

Simon kommer att kolla efter hur de nya reglerna följs, kan inte göra detta själv, och
behöver hjälp fr̊an oss. Konkret: Alla studienämnder skapar en enkät tillsammans p̊a
nästa UU-möte, och sedan kommer denna skickas ut till studienämnderna eller direkt
till studenterna. Mer info efter UU-mötet.

Diskussion om hur kursutvärderare ska f̊a ut svar p̊a kursutvärderingsenkät innan
mötet utbryter, och Simon skall kolla upp detta.

§6. Kursutvärderingar och -nämnder
Kursutvärderare saknas i Subben och H̊alfen fr̊an lp4, och har därför lottats ut n̊agra
som ska göra detta.
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§7. SNF-est
Emma, Linder och Ellinor ansvariga. Vi vill hellre arra lv6 än 7. Beslut: Tid, plats
och tema ska bestämmas av Emma, Linder och Ellinor tills nästa möte. De ska även
ha bokat lokal.

§8. BSD / Nästa CP
Peter Sten Apell vill att vi ska arra föreläsning med Chalmers första Professor of
Practice som har inf med erfarenhet. Beslut: Edu bokar GD redan nu till CP i lp2.

Gustav har pratat med Bo om BSD. Bo behöver mer tid.

§9. Aspning
Tid: Inval tis LV6.

Vi har en kväll med allmänt häng som aspning denna LP, typ post och vinkväll med
spel.

Beslut: Edu kollar vilken kväll i LV5 Focus är ledigt och bokar en av dagarna för
hängkväll.

§10. Övrigt

• Micro - värm mat i microv̊agsungen i Tronssalen.

• Teknologbok.se - SNZ har skapat, som blocket fast för böcker. Verkar vara hur
bra som helst.

• Teambuilding med SNZ? Mötesdeltagarna är positiva till idéen.

• Sharelatex-licenser - Gustav och Edu ser till att lära sig hur man gör.

• TM-studievägledare Helena vill träffa oss. Hon och de andra studievägledarna
f̊ar inbjudan till nästa lunchmöte.

Beslut: Gustav skriver text till FinForm. Edu erbjuder sig att korrekturläsa.

• SI-stugan för tv̊aorna var ig̊ar, endast tre dök upp pga schemastrul. Ettorna
börjar senare i veckan.

Edu var p̊a möte ig̊ar om omstrukturering av kontinuitetsgrupper i SNF. De gick
igenom vad SNF gör, och vilka roller som man m̊aste ha, s̊a att man kan begränsa
antal ledamöter. Möte även nästa vecka. Möjlig uppdelning: Vice ordförande tar
hand om det sociala, ordförande tar hand om det strukturella. Kanske behövs inte
tv̊a årskursrepresentanter, Nollan läser samma kurser oavsett om de är F eller TM.
Gustav ser hellre att alla väljs in i LP4, arbetsgruppen kom fram till LP2. T̊als att
diskuteras.
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§11. Mötet avslutas
Gustav Lindwall avslutar mötet.
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