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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström [fr.o.m. 12:30]
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

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

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Masteransvarig Björn Johansson

Matansvarig Lina “Festis” Hultquist
Årskursrepresentant Helena Andersson

Sammanfattning

• Vi har ej fått kontakt med examinatorn i Algebraiska strukturer (MVE150)
angående saknad kurshemsida för Chalmersstudenter. Victor tar upp kontakten
med examinatorn.

• Vi bör ha en diskussion om vad som ska inkluderas på kurshemsidorna på
ftek.se.

• Vi utvärderar SNFTM :s räknestugor och diskuterar deras vara eller icke vara
under vårterminen. Vi finner att de inte används av Nollan tillräckligt under
vårterminen och vi bestämmer oss för att låta dem upphöra denna vårterminen.
Nästa års SNFTM får utvärdera om de finner det värt att ha kvar stugorna i
LP2.

• Victor kommer att utkomma med en doodle nästa måndag om när vi kan ha
workshop om pedagogik.

• Arbetsgruppen i Expfys är klaraa med vad de utsatt att göra. Vi diskuterar
huruvida de ska fortsätta med sitt arbete eller ej. Victor ska prata med Ja-
na och examinatorerna om att eventuellt låta nya studenter ta över arbetet i
arbetsgruppen.

• KUU vill eventuellt införa LATEX-stugor och vill ha vår hjälp; Victor ska prata
med KUU på UU nästa måndag om mer information angående detta.

• Vi måste prata med SnKfKb angående att utarbeta en standard för hur vi
hanterar kursutvärderingar i kurser som samläses över programmen.

Johan Winther
Vice Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare



Möte 2016/17:SNF-21
Studienämndsmötesprotokoll 17 januari 2017

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• Vi diskuterar aspningen; vi tänker ha första evenemanget i LV7 och eventuellt
låta asparna vara med och arra ett cocktailparty.

• Vi måste börja planera ohm-sits och bestämma datum för denna.

§1 Mötets
öppnande

Johan Winther öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Oskar Sjökvist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Lina och Helena har handlat inför cocktailpartyt.

• Eric har hjälpt Niklas att kontrollerat kurshemsidorna.

• Oskar har skickat tack-gåvor till de som medverkade på cocktailpartyt i LP2.
Han har även granskat den nya Expfys-hemsidan.

• Björn har kontrollerat kurshemsidor, han har även hittat en studentrepresen-
tant från MPAPP till workshopen om mastersprogrammens sammanslagning.

§5 Cocktailparty Det har gått bra att handla inför cocktailpartyt, Lina ska kanske köpa lite mer
köttfärs på Coop Landala då vi hamnade under budget på Axfood.

Lina kommer att återkomma med en definitiv planering av matlagandet innan
dagens slut.

Vi nämner återigen att vinutbjudningen under cocktailpartyna är laglig då den
sker under kontrollerade omständigheter.

§6
Kurshemsidor

Niklas har försökt att komma i kontakt med examinatorn i Algebraiska strukturer
(MVE150) angående saknad kurshemsida för Chalmersstudenter, men ej fått svar.
Victor tar upp mejlkontakten med examinatorn.

§7
Veckobladeriet

Eric har fått in anteckningar från Speciell relativitetsteori nu och kommer att skanna
in dem i den närmsta veckan. I LP3 kommer Klara Granbom anteckna i Diskret
Matematik och Fourieranalys samt Hanna Persson i Flervariabelanalysen.

Vi bör ha en diskussion om vad som ska finnas med på respektive kurshemsida
på ftek.se (ex duggor, tentor etc).

Johan Winther
Vice Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare
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§8 SNFTM -
räknestugorna

Räkneövningsledaren för SNFTM :s räknestugor har utvärderat desamma: han finner
att de är nyttiga att ha i LP1 - innan Nollan har hittat folk att fråga om hjälp - och
eventuellt LP2 - det fanns några stammisar som återkom, men antalet medverkande
sjönk med tiden. Han finner det inte vettigt att ha räknestugorna i LP3 och LP4, då
det knappt kommer några studenter till dem. Det känns även vettigare att räkneöv-
ningsledaren och inte vice ordförande annonserar om stugorna i facebookgrupperna
och berättar vad som ska hända på dem, då vice ordförande inte har lika bra koll på
planeringen som räkneövningsledaren.

Vi diskuterar om räknestugorna ska vara kvar i LP3 och LP4; vi kommer fram
till att de förmodligen ej bör vara det, då de ska kanske mer ses som en förlängning
av fadderstugorna och på vårterminen kommer det inte så mycket folk. Vi kommer
inte att fortsätta med dem denna vårterminen i alla fall.

Vi låter nästa års SNFTM utvärdera om de finner det lämpligt att räknestugorna
fortsätter i LP2, men vi vill ändå låta de i LP1 vara kvar.

§9 Pedagogik Victor kommer att utkomma med en doodle nästa måndag om när vi kan ha workshop
om pedagogik.

§10 ExpFys-
arbetsgrupp

Arbetsgruppen för utvecklandet av Expfys 1 är klara med vad de utsatt att göra.
Bokningssystemet kommer att uppdateras enligt modellen beskriven i tidigare pro-
tokoll; man kommer inte att annonsera i förväg vilka labbtider som finns innan de
släpper tiderna för att förhindra den hets och dubbel-bokningsom uppstår i fortsätt-
ningskursen ExpFys 2.

Frågan är nu; ska gruppen finnas kvar? Det finns fortfarande rum för förbättrning
av kursen, exempelvis så bör delar av ping-pong-hemsidan fixas fortfarande. Det
kommer som förslag att man ska rekrytera nya studenter som läser kursen nu, som
har upplevt eventuella nya problem som har uppkommit av det nya systemet. Victor
ska prata med PA Jana Madjarova och examinatorerna i kursen om detta.

§11
LATEX-stugor för

K-sektionen

KUU - motsvarande SNFTM på Kemisektionen - har kommit i kontakt med oss an-
gående LATEX-stugor som KUU vill anordna för deras studenter, och vill ha hjälp av
oss att hitta studenter som skulle kunna hålla i dessa stugor. Victor ska prata med
KUU för att få mer information om detta på UU-mötet nästa måndag.

§12 Samläsning
med KfKb

Vi måste prata med SnKfKb angående att utarbeta en standard för hur vi hanterar
kursutvärderingar i kurser som samläses över programmen; exempelvis vem om håller
i kursnämnden och så vidare.

§13 Övriga
frågor

• Aspning: Vi måste prata om aspning; när vill vi att den ska börja och vad vill
vi göra med asparna? Aspbudgeten måste vara satt två veckor innan vi börjar
aspningen.
Vi pratar om att det vore trevligt om asparna hade möjlighet att hjälpa till på
cocktailpartyt; i sådana fall känns det rimligt att börja aspningen med infor-
mationskväll någon gång i LV7.

Johan Winther
Vice Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare
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• Ohm-sitsen: Vi måste börja planera ohm-sits och bestämma datum för denna.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 24 januari 2017.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Johan kl. 13:00.

Johan Winther
Vice Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Oskar Sjökvist
Justerare


