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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther [till 12:20]

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

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Matansvarig Lina “Festis” Hultquist [till 12:20]

Årskursrepresentant Helena Andersson
Tillträdande ordförande Sofia Karlsson [till 12:20]
Tillträdande matansvarig Joel Berg [till 12:20]

Tillträdande vice ordförande Alexander Jonsson
Tillträdande Mastersansvarig Mattias Sjöstedt [till 12:20]
Tillträdande Veckobladerist Philip Edenborg [från 12:10 till 12:20]

Sammanfattning
• Information om vad som sades på senaste PSL-mötet.

• Utvärdering av SNFTM :s verksamhetsår.

• Examinator vill ej ge ut studentlösningar på tentor i FUF050; detta ska dock
vara möjligt enligt offentlighetsprincipen.

§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 • Victor har varit på möte angående PSL och F1:s kursplan. KFM:s ansvarig

Nikola Markovic och F:s PA Jana Madjarova tyckte överlag att våra förslag var
tankvärda. Ett konkret förslag från F:s PA:s sida var att man flyttade en av
EP-labbarna till LP1, tog bort universeumsprojektet och inkorporerade lärande
av rapportskrivande till denna första EP-labb istället.
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• Eric har scannat anteckningar och är nästan klar med sin överlämning.

• Sofia var på samma möte som Victor och var i egenskap av SAMO även på
psykosocial rond med F:s programansvarig. De pratade bland annat om jäm-
ställdhet och jämlikhet, bristen på kvinnliga föreläsare samt genusutbildning
för lärarna.

• Alexander har också medverkat på den psykosociala ronden.

• Gabriella har skrivit protokoll.

§5 Utvärdering Vi utvärderar kort året och sammanfattar tips till nästa års SNFTM .

• Vi upplever att cocktailpartyna och förberedelserna till dessa har gått bra, pro-
blem har uppstått men vi har lyckats lösa dem efter hand som de uppkommit.
Nästa år kommer SNFTM förmodligen ha access till skyddsrummet och kan
lägga in torrvaror där så att vi ej behöver ta över hela styretrummet i LV1.

• Vi har följt vad vi satte upp i verksamhetsplanen när det gäller reaktivitet; när
problem har uppkommit i kurser har vi hört av oss till ansvariga och följt upp
att sakerna har åtgärdats.

• Våra projekt såsom expfys-arbetsgruppen och mastersmässan har varit lyckade.

• Vi har jobbat med synlighet av kommittén gentemot studenterna; det skulle
kunna ha varit bättre då den dalat lite under året, men exempelvis var många
intresserade av att söka posten som årskursrepresentant, vilket var roligt. Vi
tror även att vi har utstrålat rätt image gentemot studenterna; SNFTM är kom-
mittén som behandlar studiefrågor. Nästa år får gärna fortsätta att satsa på
synligheten; vi diskuterar kort att det skulle vara önskvärt att skaffa en roll-up
som kan indikera att det är SNFTM som arrangerar cocktailpartyn och BSD till
exempel.

§6 Subatomär
fysik

En student har hört av sig till SNFTM angående att föreläsaren i Subatomär fysik
(FUF050) ej vill ge ut studentlösningar utan studenternas tillåtelse. Enligt offentlig-
hetsprincipen är dessa dock offentliga handlingar som ska vara möjliga att hämta ut,
om men ej sprida dokumenten i en stor omfattning. Att det ligger på föreläsaren att
lämna ut studentlösningar beror på att på fysikinstitutionen har alla examinatorer i
princip ett eget arkiv för de kurser de håller i istället för en expedition som samlar
alla tentor.

Vi nämner kort att kåren vill att tentor lagras elektroniskt och Victor nämner att
i Umeå skickar institutionen studentens rättade tenta till studenten via mejl.

§7 Övriga frågor Inga övriga frågor.
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§8 Nästa möte Detta var SNFTM 16/17:s sista möte för detta verksamhetsåret. Tack och hej!

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 12:31.
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