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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

23 augusti 2016

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén

Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Asp Gabriella “Bella” Grenander

§1 Mötets
öppnande

Victor öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Björn Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Sittande berättar för asp, Gabriella “Bella” Grenander, vilka vi är och vad vi

sitter som i SNFTM .

• Victor har skickat mail till bland andra Bo Berndtsson och frågat huruvida
Bo ska göra omtentan i komplexen nu på torsdag. David Witt-Nyström är
efterträdare.

• Elizabet Wulcan har kontaktats gällande cocktailpartyt och uppdatering av
kurshemsidan, och därmed informerats om att hon inte ska deltaga på cock-
tailpartyt.

• Björn har mailat utbildningssektreteraren Christina Larsson angående KFM-
mastermottagningen.

• Johan ska göra cocktailpartyaffischen; han har bokat Nexus från 15:30.

• Oskar har satt budget till cocktailpartyt och mattepuben, samt fördjupat sig i
budgetposterna.

• Eric har mailat årskurs 2 och årskurs 3 angående föreläsningsanteckningar, och
fått respons: vi kan antingen få anteckningar för termon eller komplexen.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Oskar Sjökvist
Sekreterare

Björn Johansson
Justerare



Möte 2016/17:SNF-03
Studienämndsmötesprotokoll 23 augusti 2016

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• Niklas har blivit invald, han har pratat med Maria (SNFTM :s förre kandidat-
ansvarig) och kontaktat Spidera för redigeringsrättigheter. Niklas tänker fråga
nollan på torsdag 09:45 och prata om kursutvärderingar i linalg och janalysen.
Efter det tänker han skriva på facebook till 2or och 3or. Victor påpekar att
några kursnämnder från förra året fortfarande behöver hållas eftersom dessa
utvärderingar inte är klara ännu.

§5
Aspinformation

Gabriella Grenander (TM3) aspar sekreterare. Victor informerar att om hon tycker
att det är kul så får hon fyllnadsväljas på ett styretmöte, och därefter bekräftas på
sektionsmöte

§6
Mottagningen

• Utvärdering föreningskvällen: Vi fick många likes på FB, och många blev
intresserade av att kursutvärdera när detta togs upp. Quizzet fungerade bra,
ungefär 40 svarade. Nollan tittade mest på första årets böcker, vilket borde
fokuserats mer på än övriga kursböcker. Vi kunde varit tydligare med re-
presentationen, och vi kunde pratat mer om kursutvärdering. Vi kunde haft
How2kursutvärdera om skrivaren fungerade. Kaffet var en jättebra idé. I övrigt
gick det bra med många nollan som var och kollade.

• Mattepuben: Pengarna är fixade. Det vi ska göra är sätta ihop hamburgare
och sälja dessa. Gällande inhandling av maten så skulle det kunna bli tight i
kylskåpen, men Victor informerar om att styret har sagt att det nog kommer
gå bra. Vi förlägger planeringen av arret till tisdagen. Salladen kommer behöva
göras strax innan arret.

• Cocktailparty: Vi börjar laga maten efter inhandling på tisdagen, sedan även
på onsdagen och torsdagen. Alkoholen inhandlas tidigare under torsdagen från
Systembolaget Landala.

§7
Kurshemsidor

Kurshemsidor ska finnas uppdaterade och upplagda tre veckor innan kursstart. Just
nu är det inledande, linalg, komplex, vektorfält, termon, kvant, termo, expfys, stat-
dat, parallellprogge, m. fl. Dessa delas upp mellan sittande så att dessa kontrolleras.
Kontaktinfo, planering, examination, kurslitteratur ska finnas uppdaterat. Examina-
tionen och examinationsreglerna FÅR inte ändras efter kursansvarig lagt upp infor-
mationen på hemsidan, och det är extremt strikt. På mastersnivå har examinatorerna
ingen koll alls, beware! Skicka ett mail med tydlig information till dessa. Detta mås-
te göras varje läsperiod.

§8 Övriga frågor • Föreläsningsanteckningar: LiveScribe-pennan är borta. Denna är dyr, vilket
är väldigt synd. Den försvann för två år sedan. LiveScribe-penna är bra för att
den digitaliserar automatiskt och tar bort mellansteget att scanna in anteck-
ningar. Kvalitémässigt blir anteckningarna oerhört mycket bättre, då det blir
vektorgrafik och väldigt tydligt. I jämförelse med gamla scannade anteckning-
ar ter sig LiveScribe som det moderna, effektivare samt kvalitémässigt mycket
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bättre alternativet för anteckning. LiveScribe har dock en väldigt hög startkost-
nad, och det skulle ta 4-5 år att betala av i jämförelse med Whitelines.
Whitelines är ett annat bra alternativ eftersom dessa minskar det jobbiga ste-
get med att scanna in samtidigt som det ökar kvalitén betydligt jämfört med
vanliga inscannade anteckningar. Vi kan dessutom göra det väldigt lätt för an-
tecknare genom att helt enkelt ge dem ett Whitelines-block och be de skicka in
bilder på anteckningarna efter föreläsningen.
FUNKA finns(2 pers), och de kan vara intresserade av att vi får folk engagerade
att skriva Whitelines-anteckningar, eftersom vi då gör deras jobb lättare. Då
kan de vara intresserade av att sponsra detta.

Beslut: Vi kommer inte köpa in LiveScribe.

Beslut: Vi ska köpa in WhiteLines och ge dessa till föreläsningsantecknare
mot att de skickar in föreläsningsanteckningarna efter varje föreläsning.

• vUO-möte: Den 13:e september har SNFTM lunchmöte med vice utbildnings-
utskottets ordförande (vUO). Om vi har relevanta frågor så får vi höra av oss
till Victor om detta.

• Cocktailparty-inbjudningar: Johan ska skicka ut inbjudningar till alla före-
läsare för kurserna i LP1. Denna lista ska hållas uppdaterad med både föreläsare
och mailadresser. Helst ska detta göras i veckan.

• Verksamhetsplansmöte: Vi måste ha möte gällande verksamhetsplanen där
vi ska bestämma allt som vi vill göra under året. Detta möte kommer hållas
efter lunchmötet med vUO den 13 september.

• Körrättigheter: Alla med körkort får i uppgift att skaffa körrättigheter till
nästa möte. Victor ska höra av sig till bilnisse huruvida det kommer behövas
en bilutbildning eller om det räcker med att skriva på avtalet.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 29 augusti 2015.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.
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