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Närvarande

Ordförande Sofia “Karlsson ” Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Sekreterare Daniel ”Erken” Erkensten
Veckobladerist Philip ”Poetet” Edenborg
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg [12:06]

Sammanfattning

• Cocktailpartyt närmar sig med stormsteg och matlagningen har påbörjats. Vi
har dock en hel del kvar att laga.

• Jakten på en kandidatansvarig kan snart vara över.

• Vi behöver påminna kursutvärderare från LP 4 att skicka ut inbjudan till kurs-
nämnder. Störst fokus ligger på Miljöfysik, Mekanik 2 och LANAn.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:03.

§2 Val av
justerare

Philip Edenborg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Daniel blev i torsdags invald i SNFTM och skriver idag sitt första protokoll (jip-

pi! :)) Han har organiserat SNFTM :s Latex-konto och renskrivit/skrivit tidigare
protokoll på ett SNFTM :igt vis. Har även varit på möte, tillsammans med So-
fia och styretsekreteraren angående digital signering och implementerat detta i
protokollen.

• Sofia har varit på möte om digital signering och mailat ett stort men uppräk-
neligt antal människor. Hon har även fixat accesser till Cocktailpartyt.

• Mattias har medverkat på masterinfo och planerar att skicka iväg ett mail
angående Mastersenheten.
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• Alexander har bokat salar och eventuellt funnit en räkneövningsledare till
SNFTM :s räknestugor för årskurs 1.

• Joel har gjort recept till cocktailpartyt, handlat samt informerat på sitt mas-
tersprogram (Nano).

• Philip har fixat spreadsheets för att lättare kunna hålla koll på tentor i kur-
ser. Han har även handlat inför cocktailparty samt mailat MPAPP angående
obligatoriska kurser.

§5 Cocktailparty Vi behöver laga mat, mycket mat de kommande dagarna.

• Vininköp: Josefine ansvarar för detta. Ska inte glömma rosévin (och patet-
glas(?)) till pateter.

• PR: Vi behöver skriva ut Joels eminenta affischer och skriva i diverse Facebook-
grupper för att informera om cocktailpartyt.

• Lappar: Både matlappar och namnlappar behöver skrivas ut.

§6
Föreningskväll

6/9

Vi lämnar denna punkt tills nästa vecka. Kanske kommer vi på någon aktivitet att
göra tills dess, utöver att bjuda på godis och vara allmänt trevliga.

§7
Mastermottagningen

• Utvärdering av masterinfo: Gick bra. Fick (kanske väntat) inte fick någon
vidare respons från (internationella) mastersstudenter.

• Mastersgrillning 15/9: Vi i SNFTM är inbjudna till denna och får äran att
mingla tillsammans med mastersstudenter.

§8
Mastersenheten

Mattias ska arrangera ett möte med Björn (tidigare mastersansvarig i SNFTM ) i
nästa vecka om vidare planering av mastersenheten.

§9 SNFTM -
räknestugor

I nuläget har vi, i alla fall i LP 1, ordnat SNFTM -räknestugor till årskurs 1, men
ännu inte till årskurs 2. Vi behöver även förbereda ett utvärderingsunderlag för att
undersöka tillströmningen av studenter. Uppföljning med Jana (PA) om några veckor.
Philip kollar upp räkneövningsledare för årskurs 2.

§10
Kandidatansvarig

Alexander och Josefine har kanske ordnat en kandidatansvarig. Alexander tillägger
att personen är skärpt.
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§11
Kursnämnder

LP4

Kursnämnder för LP4 bör börja kallas till snarast. Alexander ordnar detta. Philip
ämnar gå på kursnämnd i Miljöfysik i september. Vi vill även gå på kursnämnder
i Mekanik 2, Expfys 1, LANA och subatomär fysik. Mekanik 2 och LANAn har
båda bytt examinatorer och Subatomär fysik byter examinator nästa kursomgång.
Expfysen har genomgått stora förändringar sedan sist och vi vill gärna följa upp
dessa.

§12 Övriga
frågor

• Inbjudan till SNX-utbildning 24/9: Fundera på vilka som kan/vill gå.

• Ändring av kurskoder: Justera kurskoder i Parallell programmering, Expfys
och Fysikingenjörens verktyg.

• Kursen i Kvantfysik (FUF040): Sedan tidigare är det känt att examina-
tionen i kvantfysikkursen för årskurs 3 (FUF040) skulle ändrats. I synnerhet
gäller detta muntan som tidigare graderades på en poängskala från 0-28 poäng
som varit ogranskningsbar. Detta verkar vara fallet även i år. Föreläsaren Måns
Henningson ska ha sagt att muntorna ej kommer spelas in, vilket omöjliggör
en eventuell muntagranskning. Sofia ska kontakta Måns angående detta och vi
hoppas på en ändring.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 5/9.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:50.

Veckans citat : "Vad som är dött kan aldrig dö- Anonym

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Philip Edenborg
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sekreteraren i SNFTM (snf.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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