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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

• Möjliga diskussionspunkter för mötet med SnKfKb och KUU 15/12 tas upp.

• Uppföljning på otydlig examination i programmeringstekniken.

• Samtliga kursnämnder för kurser i läsperiod 1 är antingen avklarade eller under
kontroll.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:13.

§2 Val av
justerare

Philip Edenborg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

En stor del av SNFTM :s medlemmar deltog på gårdagens sittning för sektionsaktiva,
Bandartjobanget. SNFTM tackar F-styret för en mycket trevlig tillställning!

• Daniel har renskrivit protokoll och representerat SNFTM på Bandartjobanget.

• Isabel har representerat SNFTM på Bandartjobanget, läst kursenkätsresultat
samt mailat utbildningssekreterare Bengt-Erik.

• Mattias har representerat SNFTM på Bandartjobanget.

• Josefine har representerat SNFTM på Bandartjobanget.
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• Philip har representerat SNFTM på Bandartjobanget och agerat PR-ansvarig.

• Joel har representerat SNFTM på Bandartjobanget. Han har även klagat på
laborationshandledare.

• Fredrik är, sedan torsdagens sektionsmöte, inte bara årskursrepresentant i SNFTM utan
även ledamot i Fnollk 18/19. Han har också bevakat utvecklingen i program-
meringstekniken.

• Alexander har inte gjort så mycket.

• Sofia har varit på möte tillsammans med Jana och Nikola, där hon redogjor-
de för SNFTM :s sammanställda kursplansdokument. Hon fick relativt bra re-
spons. I synnerhet ställde sig mötesdeltagarna positiva till SNFTM :s föreslagna
förändring att ta bort elnätslabbarna i kursen Elektriska nät och system. Då
tillräckligt med praktisk erfarenhet av elektriska system erhålls i Experimentell
fysik 1 anses detta vara befogat. Hon har även varit på möte med Forum för
tekniska fysikers ordförande, Folke Hjalmers angående sektionens middag.

§5 Kursnämnder

• Matematisk programvara: SNFTM deltog ej på kursnämnden, men Isabel
meddelar att kursenkätsresultaten såg bra ut och att studenterna verkar ha
varit nöjda med kursen.

• Kvantfysik: Datum för denna kursnämnd är satt till i början av januari. Vi
avvaktar därför med diskussionspunkter för denna nämnd tills efter juluppe-
hållet/självstudierna är över.

§6
Programmering

Senaste SNFTM -mötet framkom det, från årskursrepresentant Fredrik, att regler för
examination i kursen i programmeringsteknik (TIN213) ännu inte var fastställda.
Detta tog Sofia vidare till mötet med Nikola och Jana och sedan dess ska både ten-
tamensdatum för omtentor bestämts och betygssättningen av de båda deltentorna
diskuterats. Det har även diskuterats om förra årets kurslitteratur (“Java Program-
ming: From the Ground Up”-Bravaco, Simonson) ska få användas på de två delten-
torna i kursen. Föreläsaren lär ha sagt att denna ska vara tillåten, men det framgår
ännu inte på ett tillfredsställande sätt på kurshemsidan. Detta behöver tas upp med
examinator.

§7 KfKb+KUU-
möte

Fredag lunch (15/12) ska SNFTM träffa studienämnderna för kemi samt kemiteknik
med fysik (SnKfKb samt KUU) för att diskutera gemensamma kurser. Vi diskute-
rar lämpliga diskussionspunkter. I korthet konstateras det att K och Kf behöver bli
medvetna om hur kursutvärdering fungerar på teknisk fysik/teknisk matematik, då
tillvägagångssättet skiljer sig avsevärt mellan programmen. Vidare är vi ense om att
det program som äger kursen borde ha ansvar för kursutvärdering i kurser som pro-
grammen samläser. Undertecknad påbörjar ett dokument med diskussionsunderlag.
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§8 Reklam
Guldäpplet

Under sektionens middag i februari ska det prestigefyllda Guldäpplet delas ut, varför
det börjar bli dags för SNFTM att sprida information om priset och ta in nominering-
ar. Alexander börjar genast sätta upp en enkät som kan spridas via våra informa-
tionskanaler. Vi funderar även på att konstruera och sätta upp fysiska affischer med
tillhörande QR-kod. Joel tror att han är rätt person för jobbet och ämnar ta sig an
detta uppdrag efter sin tenta i eftermiddag.

§9 Fotografering SNFTM avsätter några minuter innan ordinarie mötestid till fotografering. Förhopp-
ningsvis dyker det upp ett nytt omslagsfoto inom kort. Håll ut!

§10 Övriga
frågor

• Julavslutning: SNFTM önskar fira julledighet som alla andra och spånar därför
på en julavslutning. Fredag verkar som en bra dag för de flesta.

§11 Nästa möte Nästa möte blir någon gång i början av januari nästa år.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:51.

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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