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Närvarande

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

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Matansvarig Lina “Festis” Hultquist
Årskursrepresentant Helena Andersson

Arbetsgruppsrepresentant Carl-Joar Karlsson
Arbetsgruppsrepresentant Sofia Karlsson

Sammanfattning

• På kursnämnden för Kvantfysik har man bland annat fått igenom förslaget att
man ska ändra betygssystemet.

• Vi har bokat lokal till BSD:s som skall hållas nästa torsdag; Johan ska gö-
ra reklam för denna snarast. Oskar ska mejla viceprefekten för Matematiska
Vetenskaper angående sponsring av BSD.

• På senaste samverkansmötet för KFM-området diskuterade man bland annat
en sammanslagning av Nuclear Science and Technology, Physics and Astronomy
och Applied Physics till ett mastersprogram.

• Man har haft möte inom ExpFys-arbetsgruppen och arbetsgruppen informerar
om hur läget ser ut just nu i diskussionerna.

• Vi uppmanar folk att skicka in sina nomineringar till årets Guldäpple.

• Helena ska höra sig för bland Nollan om det finns intresse för en övningstenta
i FortsAn.

• Victor ska prata med examinator i Inledande Matematisk Analys angående
dokumentet med vanliga fel på den senaste tentan i kursen.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Eric Ghassaban Kjellén
Justerare
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§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Eric Ghassaban Kjellén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Niklas har varit på kursnämnd för Kvantfysik (FUF040) där man bland annat
fått igenom studentförslaget att de tre betygsgrundande momenten i kursen
ska betygsättas på en U-5 skala, medelvärdet av dessa betyg blir studentens
slutbetyg.
Han har även medverkat på ExpFys-arbetsgruppsmöte (mer om detta på nedan-
stående punkt) och mejlat ut information om att vi söker kursutvärderare till
kandidatarbetet; än så länge har vi fått en intressent.

• Johan har bokat GD för BSD:n nästa torsdag (15 december), han kommer även
göra reklam för denna samt göra affischer för Guldäpplet.

• Oskar ska mejla Viceprefekt Lemurell om sponsring till BSD:n.

• Helena funderar på att anordna en övningstenta i FortsAn (TMA976), ska höra
om det finns intresse för detta i Nollan.

• Björn har varit på samverkansmöte för KFM-området, mer om detta nedan.

• Victor har varit på samverkansmöte och kursnämnd i Kvantfysik.

• Gabriella har anordnat fotografering av SNFTM , samt fått nyckel till styretrum-
met och kassörsrummet.

§5 KFM På samverkansmötet för KFM-området diskuterade man bland annat ihopslagning
av mastersprogrammen Nuclear Science and Technology, Physics and Astronomy
och Applied Physics till ett Fysik-masterprogram med flera olika spår istället (i stil
med hur man gjort på Engineering Mathematics). Man tror att detta kommer göra
programmet lättare att marknadsföra och fler studenter intresserade, men många
masterskurser kommer att behöva läggas ned - detta skulle de dock förmodligen
behöva göra ändå då väldigt få studenter läser kurserna som det är nu.

Man önskar få input från studenter om vad de tycker om mastersprogrammen,
anställningsbarheten man upplever att man får efter examen och uppfattningar om
sammanslagningen. Vi funderar på om man skulle kunna få hjälp av Styret att ha
något liknande Studentrösten på nästa cocktail-party, då detta var väldigt lyckat sist.
Vi funderar även på att gå ut med ett formulär, informera i facebookgrupperna samt
sammanställa en pamflett med alumnihistorier.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Eric Ghassaban Kjellén
Justerare
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§6 Expfys Det har varit ExpFys-arbetsgruppsmöte och Niklas tillsammans med Sofia och Carl-
Joar presenterar var läget är just nu. Man diskuterade bland annat schemaläggnignen
av labbarna i del B; inget system har beslutats ännu, och man behöver således ha
ett möte till snarast eftersom schemaläggnings-systemet helst bör träda i kraft redan
efter jul; Niklas kommer kalla till ett möte snarast.

§7 Guldäpplet Johan har (under mötets gång) gjort affischer som uppmanar studenter att skicka in
nomineringar till Guldäpplet; Victor uppmanar SNFTM att sprida detta också.

§8 Övriga frågor • Inledande matematisk analys: Examinator i Inledande Matematisk Analys
(TMA970) hade efter tentans rättande lagt ut ett dokument med vanliga fel
som studenterna gjort på tentorna - något som SNFTM ställer sig positiva till.
Dock har en del studenter tagit illa vid sig av en del av formuleringarna i
dokumenten, som inte alltid var helt opartiska i sin presentation av felen som
begåtts. Victor ska prata med examinatorn om detta.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 13 december 2016.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Eric Ghassaban Kjellén
Justerare


