
Möte SNFTM 2015-09-22

Studienämnden Fysik
Sammanfattning av protokoll fört vid SNF-möte 2015-09-22

• SNFest 7e oktober 18.30, tema Första dagen p̊a (grund-)skolan.

• Asp-arr nästa vecka p̊a tisdag, eller torsdag om Focus är ledigt d̊a.

• Ordförande och vice har mycket att göra med kursnämnder och andra möten i veckan,
s̊a kassör Jessica ska p̊a styretmöte.

• Imorgon är det masterfika!
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Möte SNFTM 2015-09-22

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2015-09-22

Tid: Tisdag 2015-09-22
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

§1. Mötet öppnas
Gustav Lindwall öppnar mötet.

§2. Justerare
Edvin ”Edu” Listo Zec väljs till justerare.

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

§4. Runda bordet

• Edu har arbetat inför CP, föreläsare och bokning av lokal. Bokat focus för asp-
ning (detta ska ändras).

• Linder har pillat med FAQ-sidan, 3/5 grejer fixade. Vill ha hjälp med arbetet
d̊a det är tidsödande. Lagt upp anteckningar fr̊an termon.

• Emma har fixat med SN-Fest.

• Jessica har tagit upp v̊ara synpunkter p̊a kassör. Marias post beh̊aller sin budget,
vbl sänks.
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• Maria hade intromöte för kursutvärderarna samt skickat p̊aminnelse om mitten-
kursenkät.

• Ludvig har fört protokoll.

• Gustav har varit p̊a styretmöte och arbetat med Sharelatex.

§5. Kursutvärderingar och kursnämnder

• Tv̊a kursnämnder som ordförande och vice behöver g̊a p̊a, Jessica behöver allts̊a
g̊a p̊a styretmötet p̊a torsdag.

• Liam har haft synpunkter p̊a kursutvärderare i Vektorfält. Har även haft syn-
punkter p̊a ftek, som han vill prata med Linder om.

• I H̊alf och Subben fanns det inga utvärderare förra året, s̊a Maria har lottat
ut tv̊a per kurs nu som förhoppningsvis kan utvärdera i efterhand. Upp till
utbildningssekreterare Bengt-Erik Melander om dessa ska f̊a 600kr i ersättning
eller inte.

• I ODEn vore det bra om Edu och Maria kan närvara, men det är utbildnings-
sekreterare som ska skicka ut datum och plats, i framtiden.

• LOL vill att vi ska välja ut studentrepresentanter. Åligger egentligen styret.
Men vi hjälper till, Joel pratar med Björn.

§6. FAQ
Emma hjälper till Linder om att föra över texter till FAQ.

§7. SN-Fest
Onsdag 7 oktober kl18.30. Focus. Tema: Första dagen i skolan. Beslut: Gustav skick-
ar ut en snabb save-the-date-inbjudan. Info om pris skickar vi med en riktig inbjudan
nästa vecka.

§8. Asp-ar-r
Focus bokat av oss nu p̊a tisdag, nollTack d̊a, s̊a vi kollar om Focus är ledigt p̊a
torsdag. Vi bestämmer vilka som ska handla ost och vin p̊a nästa möte.

§9. V̊ar mötestid
Vi använder inte styretrummet p̊a v̊ar fredagstid. Vi vill ge det till FnollK.
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§10. Övrigt

• ShareLaTeX - Överlämningsmöte med Kalldal m̊andag lunch för Gustav, Edu
och Linder.

• Teambuilding - Behöver vi. Denna helgen är vi i Gustavs föräldrars hem. Minst
fyra kan.

• Masterenhetsfika - imorgon 16.30 samlas SNF, flera kunde vara med och hjälpa
till. Nästa vecka skulle Joel vilja ha en utbildning inför mastrarna där Gustav och
Edu typ förklarar vad SNF är, Edu och Joel bestämmer datum efter imorgon.

• Bowling med SNX nu p̊a söndag - Fyra anmälda, woop.

• Text till FinForm - Gustav skriver den till 6e oktober.

• Sektionens vecka - Möte p̊a söndag eftermiddag. Vi ska ha BSD med Bo om han
svarar ja.

§11. Mötet avslutas
Gustav Lindwall avslutar mötet.
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