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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

2 maj 2017

Tid: 12:00
Plats: Origogården

Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist

Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander
Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén [från 12.17]

Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Matansvarig Lina “Festis” Hultquist
Årskursrepresentant Helena Andersson

Asp Josefine Knutsson

Sammanfattning

• Helena har mejlat med Jana Madjarova om de icke fungerande storgruppsöv-
ningarna i LANA:n. Vi ska ta upp problemet även på kursnämnden.

• Vi kommer att ha sista asparret - pubquiz på JA - imorgon kväll.

• Påminnelse om överlämningar, grupp som individuella. Vi diskuterar även punk-
ter som vi vill lämna över till nästa SNFTM :s verksamhetsplan.

• Studenter på MPCAS vill läsa en kurs som bara är öppen för MPSYS och
MPALG.

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström 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

• Niklas tar åt sig äran för den utmärkta idéen att sitta ute. Han har infat
i facebookgrupperna om att det är sista dagen idag att anmäla sig till ett
mastersprogram samt valbara kurser.
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Sekreterare

Björn Johansson
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• Josefine aspar SNFTM och är intresserad av vår verksamhet.

• Lina har hittat aspar.

• Oskar har skickat in kvartalsrapporten samt beställt mat till BSD:n.

• Victor har marknadsfört BSD i facebookgrupperna samt skapat ett event. Han
har även hittat aspar och varit på möten.

• Björn har upptäckt att mejl till hans SNFTM -mejl ej har vidarebefodrats till
honom sen en månad tillbaka; det är dock löst nu.

• Helena har haft mycket med spexet i veckan. Hon har ej mejlat Johan angående
bonusuppgifterna, då det var oklart om det fanns ett problem. Det är okej att
ha bonusmoment utanför lektionstid, men vi ska ta upp på kursnämnden att
det kanske ej är lämpligt att kräva att dokumentet ska vara LATEX:at om man
bara har tre timmar på sig att göra duggan. Helena har även i egenskap av
student mejlat Jana om storgruppsövningarna i LANA:n. De fungerar ej och
studenterna känner att de ej lär sig något av dem; senast hade de en vikarie som
hade varit mycket mer pedagogisk och vissa studenter skulle vilja se att denna
person fortsätter. Vi hör av oss till examinatorn och PA innan kursnämnden
och meddelar att många studenter upplever problem i kursen.

• Eric har lagt upp tentor på ftek.se.

• Gabriella har varit SNFTM :s representant i valberedningen av nästa SNFTM .

§5 Aspning Imorgon har vi de sista två aspningsarrangemangen: BSD:n och pubquizet på J.A.
Pripps. Maten på pubquizet kommer att vara subventionerat för oss och för asparna;
Lina, Helena, Björn, Gabriella, Eric och Victor tänker närvara.

§6 BSD Vi måste infa för studenterna på föreläsningar; Eric och Helena gör det för F1 och
Lina för TM1. Maten hämtas i kårhuset; Oskar, Björn, Victor och Gabriella hämtar
den.

§7 Överlämning De individuella överlämningarna ska vara i princip klara till slutet av nästa vecka. Vi
vill ha en gruppöverlämning till nästa SNFTM , vi kommer att prata mer om detta
nästa vecka.

Vi diskuterar vad vi vill överlämna till nästa SNFTM :s verksamhetsplan:

• Öka synligheten av kommittén gentemot studenterna.

• Mattepubens kvarvarande under mottagningen.

• Utveckla mastersenheten; möjlig idé är att ge studenterna en belöning för med-
verkan i stil med kursutvärderingen.

• Det psykosociala läget på sektionen.

• Öka svarsfrekvensen på kursutvärderingarna.
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• Utvärdering av de nya kurserna under andra året på TM.

• Fortsatt bevakning av ExpFys 1; arbetsgruppen får gärna medverka på kurs-
nämnden.

Vi fortsätter diskussionen nästa vecka.

§8 Valbar kurs
till MPCAS

SNFTM har fått mejl från en student som läser på MPCAS (Complex adaptive systems).
Många elever som läser CAS vill läsa en nystartad valbar kurs i deep learning, men
trots att den är relevant för deras utbildning är den låst till studenter för MPSYS
och MPALG. Det är dessutom en studnetbegränsning på 20 elever.

Vi hör av oss till MPA för MPALG, CAS och MPSYS, viceprefekten på E2 och
PA för F om problemet. Victor hör även av sig till vUO Pontus Savolainen.

§9 Övriga frågor • Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 9 maj 2017.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.

Veckans citat “Du måste skriva med i protokollet att HV71 vann! HV71, HV71, HV71, HV71,
HååååååVeeeeeeeSjuttiiiiEtt!” - Niklas
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