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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

28 mars 2017

Tid: 12:00
Plats: Signes

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

Sammanfattning

• Bonuspoäng på F2:ans Matematisk statistik ska nu vara skarpa och gälla på
ordinarie samt två kommande omtentamen.

• Utvärdering av cocktailparty samt diskussion huruvida vi ska byta dag för dem.

• Vi går igenom vad för arbete vi vill prioritera denna läsperioden - svarsfrekven-
sen på kursenkäter, mastersmässan och aspningen.

• Planering av ohmsits.

• Vi behöver en bättre publik kallelse till våra möten.

• Betygsgränser på tentamen i flervariabelanalys ändrades i efterhand. Helena
ska mejla vUO för att fråga hur man brukar tolka regelverket kring sådana här
problem och sedan kontakta examinatorn.

• Informationsutskick om kandidatarbetet på MC2-institutionen har varit brist-
fällig, samt är sidbegränsningen för snäv. Lina och Johan ska höra runt med
MC2-kandidatgrupper om deras åsikter och samla dessa i ett mejl till resten av
SNFTM .

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Helena Andersson
Justerare
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§2 Val av
justerare

Helena Andersson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Eric har uppdaterat kurshemsidorna på ftek.se. Han har även kontrollerat
fler kurshemsidor.

• Lina har planerat och arrat cocktailparty. Hon har även varit på FEM-möte där
hon presenterade de olika spåren för det nya fysikmastersprogrammen. Vad som
är kvar på arbetet med sammanslagningen är finslipning och att hitta folk som
är ansvariga för de olika spåren av valbara kurser. Nytt är att Nukleärteknik
är ej ett av programmen som kommer att ingå i sammanslagningen.

• Björn har mejlat om Mastersmässan. Han har även varit på samma möte som
Lina om det nya mastersprogrammet och varit på ett möte med CIRC som
visade sig ej vara SNFTM -relaterat.

• Niklas har skrivit klart sin överlämning. Han har även skrivit inlägg på Fa-
cebook om (p)ost- och vinkvällen. Nästa torsdag kommer det att vara mitt-
kursmöte i Expfys 1 som Niklas och Oscar ska gå på för att höra hur det har
gått efter förändringarna.

• Oskar har gjort budget för ohmsitsen. Kvartalsrapporten för kvartal 3 ska in
om fyra veckor.

• Victor har mejlat om mastersmässan med MPA, samt gått ut med information
om detta på föreläsning för F3:an. Gabriella kommer informera på TM3:ans
miljökurs. Victor har även mejlat med examinatorn för F:arnas inledande sta-
tistikkurs om att bonuspoäng på tentamen ska gälla på ordinarie tentamen och
två omtentor samt om inget annat sägs ska de vara skarpa (man ska kunna gå
från U till 3). Examinatorn (som var ny på kursen) var ej medveten om detta
och ska ändra på detta nu.

• Johan har skickat ut inbjudan till ohmsitsen. Deadline för anmälan är idag.

• Helena har kontrollerat kurshemsidor.

§5 Cocktailparty
LP4

Vi hade kul! Några smågrejer som mer ost på quesadillas och liknande kommer Lina
att skriva i sin överlämning, tillsammans med information om vad alla varor har
kostat vid varje cocktailparty, så att man nästa år kan planera budgeten bättre.

Vi diskuterar även om det är en bra idé att ha kvar cocktailpartyna på torsda-
garna, eller flytta dem till en annan dag - exempelvis onsdagen. Det finns sektions-
medlemmar som ser cocktailpartyt som lite av en förfest till pubrundan, som både
kan ses som bra (de får i sig mat och det är kul att F:are ser “att gå par” som att
man måste gå på cocktailpartyt) och dåligt (det är inte menat att vara en förfest).
En fördel med att flytta dem vore att vi inte krockar lika mycket med DP:s arrande.
Men samtidigt så tror vi att många tänker att de bara vill avsätta en ledig kväll till

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Helena Andersson
Justerare
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roligheter, och kanske då hellre väljer att bara gå på pubrundan om cocktailpartyt
låg en annan dag. Det är dessutom uppskattat av flera kommittémedlemar att ha en
ledig dag från matlagandet på måndagen för att gå på de första föreläsningarna. Ett
förslag är att förlägga det på fredagarna, men då arrangeras Fu6.

Vi beslutar oss för att skriva i överlämningen att nästa SNFTM kan fundera över
vad de känner är bäst om det skulle vara så att arrandet för cocktailpartyna ej
fungerar bra nästa år.

§6 Läsperiods-
prioriteringar

• Svarsfrekvensen: På senaste UU diskuterade man hur man kunde höja svars-
frekvensen på kursenkäterna; flera föreslog att man serverade fika till de som
svarat på kursutvärderingar - detta har testats förut på F och fungerade ej. Vi
funderar på om det skulle hjälpa att man tydliggör för studenterna hur viktigt
det är för dem själva att kursutvärdera. I Uppsala har man satt upp affischer
på toaletterna där man påpekar att bra kurser ger utbildningen bättre rykte
och potentiella arbetsgivare blir mer imponerade av ens alma mater.

• Mastersmässan: Mastersmässan kommer att äga rum tisdag nästa vecka; den
kommer att äga rum i Canyon med föreläsningar i Kollektorn. Posterhållare är
bokade. Vad vi behöver göra just nu är att beställa mat - frukt till fika och
baguette till lunch - programmet kommer att betala för detta.
Det är svårt att i förväg veta hur många som kommer komma, det finns 97 plat-
ser i Kollektorn. KF och F-sektionens tvåor får också komma, men de behöver
anmäla sig i förväg.
Under dagen så behöver vi vara där något pass eller så, innan själva mässan
kommer Björn, Gabriella och Viktor att sätta upp och gära iordning mässan.
Övriga pass kommer att komma ut i form av en doodle.

• Aspning: Nästa arr är på torsdag, post- och vinkvällen: Lina och Björn hand-
lar inför den. Vi vill även lägga upp en krönika på Facebook över vad vi har
åstadkommit under året. Gabriella, Johan och Victor fixar detta. Vi har också
casekvällen den 20e april framöver.

§7 Ohmsitsen Vi bestämmer oss för att ha tema “gladpack”. Kostnaden för sittningen läggs på 70-80
kronor, vi som arrar betalar ungefär 50 kronor. Vi kommer att bjuda på ett glas vin
per gäst. Till mat har Lina planerat tomatpaj, pasta med pastasås och wåhfflor. Om
man har matgnäll skriver man dessa till Lina. Lina, Björn och Johan handlar maten.

§8 Övriga frågor • Kallelse till mötena: SNFTM :s möten är publika, men vi har ingen publik
kallelse som fungerar. Vi ska fundera på hur detta kan göras på ett smidigt
sätt.

• Flervariabelanalysen: På senaste tentamenstesen står det att betygsgrän-
serna ej ska ändras i efterhand, men examinatorn har ändå gjort det för att
kompensera för att han hade 52 poäng istället för 50 på tentamen. Helena
mejlar med vUO Pontus Savolainen för att höra hur praxis är i tolkningen av

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Helena Andersson
Justerare
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examinationsförordningen och ett mejl till examinatorn om hur han tänkt med
rättningen.

• Intromöte: Niklas kommer att hålla i intromöte för nya kursutvärderare på
måndag.

• Examination av kandidatarbete på MC2: Vi har fått in ett mejl från en
student som gör kandidatarbetet på MC2, som är orolig över examinationen
där. Information har varit för sparsam till exempel, och sidbegränsningen på
rapporten för att vissa teoritunga kandidatarbeten ej får plats med härledning-
arna om de vill få plats med sina resultat. Lina och Johan ska höra runt med
andra MC2-kandidatgrupper och samla deras åsikter i ett mejl till oss; vi avgör
därefter vad som ska göras.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 5 april 2017.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Helena Andersson
Justerare


