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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte
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Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande
Ordförande Sofia Karlsson

Vice Ordförande Alexander Jonsson
Kassör Josefine Knutsson

Sekreterare Daniel Erkensten
Veckobladerist Philip Edenborg

Kandidatansvarig Isabel Tidekrans
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg
Årskursrepresentant Fredrik Meisingseth

Sammanfattning

• SNFTM planerar läsårets större projekt och konstaterar att de har mycket att
göra nästa läsperiod.

• Vi utvärderar förra veckans kursplansworkshop. Mycket lyckat och vettiga för-
slag till förändringar!

• SNFTM är fulltaliga och det diskuteras teambuilding. Datumet är satt och ak-
tiviteten likaså, Escape Room!

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Philip Edenborg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Daniel har medverkat på kursplans-workshop och renskrivit protokoll.

• Isabel har också medverkat på kursplans-workshop samt köpt representations-
plagg. Hon har även varit på middag tillsammans med bland annat en forsk-
ningschef och tillika F-alumn. Denna person ska ha uttryckt intresse om att få
tala om sin bransch inför studenterna på F/TM. SNFTM ser positivt på sådana
önskemål och håller fortsatt kontakt.
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• Fredrik var, precis som samtliga ovanstående och nedanstående, med på works-
hopen i fredags. Han har också köpt en hoodie som ska lämnas in för tryck.

• Sofia har varit SNFTM -ig i vanlig ordning. Hon har medverkat på ett mö-
te tillsammans med vår kårkontakt Oscar Holke (UO) och F-styret angående
det psykosociala läget. Bland annat diskuterades elitistiska attityder. Imorgon
(onsdag) ska hon gå på kursnämnd i Experimentell fysik 1. Spännande!

• Joel har börjat googla recept inför nästa läsperiods cocktailparty.

• Mattias har deltagit i kursplans-workshop.

• Philip har, nu när det börjar nalkas tentor, lagt upp duggor och tentor i Elekt-
riska nät och system samt Elektromagnetisk fältteori på ftek.

• Alexander har, otroligt nog, inte mailat folk denna veckan. Han var dock med
och framförde sina åsikter på kursplans-workshopen i fredags.

• Josefine har (äntligen) fått tillgång till sitt efterlängtade digitala bokföringspro-
gram efter otaliga veckor av pappershäftande. Hon berättar även att det var lika
svårt att få tillgång till programmet som att få tag på rätt inloggningsuppgifter.

§5 Utvärdering
kursplans-
workshop

I fredags deltog och arrangerade SNFTM , tillsammans med medlemmar från Styret
och pateter, en kursplans-workshop i syfte att undersöka huruvida det går att hyvla
bort onödigt material i kurser. Vi utvärderar workshopen snabbt under mötet. Den
gemensamma åsikten är att det var ett mycket lyckat tillfälle med många förslag
till kursplansförändringar. Sofia ska sammanställa diskussionerna som fördes under
workshopen till ett dokument och överlämna detta till Jana efter tentorna.

§6 Offentliga
tentor-

uppföljning

På det föregående mötet diskuterade SNFTM sina rättigheter när det kommer till att
lägga upp tentor på internet och det togs ett beslut att kontakta kårkontakt Johanna
Laussen i frågan. Johanna har inte återkommit i frågan. Tills vidare fortsätter Philip
att lägga upp tentor i vanlig ordning. Om det framkommer att spridning av tentor
på detta sätt är otillåtet funderar SNFTM om det hade kunnat gå att åstadkom-
ma en cid-baserad inloggning för att komma åt tentor. Detta hade gjort att enbart
Chalmersstudenter har tillgång till tentorna.

§7 Planering av
läsårets projekt

Det har snart gått en läsperiod och än så länge har vi inte betat av så många punkter
på verksamhetsplanen. Sofia ställer sig upp med whiteboard-pennan i högsta hugg
och börjar skissa på en tidsplan för när läsårets projekt ska genomföras. Flera av
punkterna i verksamhetsplanen behöver emellertid behandlas kontinuerligt över hela
läsåret, såsom det psykosociala läget på sektionen. Följande punkter ur verksamhets-
planen diskuterades på mötet:

• Uppföljning av kursutvärderingar: Svarsfrekvensen på kursutvärderingar
måste bli högre för att utbildningen ska upprätthålla sin höga kvalité och upp-
följningen av kursutvärderingar behöver förbättras. Alexander säger att han har
mycket input i frågan, men reserverar gärna ett möte för att diskutera enbart
detta.
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• Utvärdera SNF:s räknestugor: I nuläget är SNFTM :s räknestugor för års-
kurs 1 mycket populära. Alexander ska skicka ut en enkät om dessa i nästa
vecka. Vi avvaktar förmodligen till LP 3 för en ordentlig uppföljning av räk-
nestugorna.

• Arbetsgång för masterenheten: Mattias ska ta tag i detta så snart som
möjligt efter tentorna och ska se till att få ut ett mail till masterstudenter
snarast.

• Kursval: SNFTM ämnar vara duktiga på att informera om vårens valbara kur-
ser när det gäller vilka kurser som krävs för olika mastersprogram.

• Synlighet:Det är av central betydelse att studenter har koll på att SNFTM existerar
och är medvetna om vårt arbete. Vi konstaterar att ett längre möte behövs för
att diskutera detta.

Det konstaterades vidare att SNFTM behöver arrangera flera längre möten för att
diskutera synlighet och kursutvärderingar. En stor del av detta bör ske redan i nästa
läsperiod.

§8 Cocktailparty Joel berättar om läget för cocktailpartyt nästa läsperiod. Föreläsningen är klirrad
med Embréus och Hesslow. Alexander ordnar bokning av föreläsningssal, GD, och
Sofia bokar personalrummet. Eftersom SNFTM inte har något möte nästa vecka på
grund av tentavecka beslutas det även om handling. Inventeringslistan behöver ses
över för detta ändamål.

§9 Teambuilding I samband med att dagordningen för detta möte skickades ut bifogade Sofia även
en doodle för teambuilding. Vi har, fantastiskt nog, hittat ett datum, 8 november
och kommer fram till en aktivitet: Escape Room! Josefine tipsar också om en trevlig
restaurang, Beijing 8, att avsluta teambuildingen på. SNFTM känner sig övertygade
och ser fram emot detta!

§10 Övriga
frågor

• Övningstentor: Årskursrepresentanten ska anordna en övningstenta för nollan
för att dessa ska få testa på att skriva tentor. Även om tentaveckan äger rum
alldeles för snart, ska Fredrik försöka arrangera en övningstenta denna vecka.
Lämpligen blir det en övningstenta i Linjär algebra och geometri, då det inte
skrivits någon dugga i denna kurs.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 31 oktober 2017. OBS! Således inget möte nästa vecka.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:00.
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Veckans citat “ Då kan du slå dem i ansiktet”
Sofia räds inte att ta på sig boxningshandskarna om nollan kallar sig för nymble.

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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