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Närvarande

Ordförande Sofia Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Sekreterare Daniel Erkensten
Veckobladerist Philip Edenborg

Kandidatansvarig Isabel Tidekrans
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg
Årskursrepresentant Fredrik Meisingseth

Sammanfattning

• Det börjar strömma in nomineringar till Guldäpplet. Kul!

• Diskussion om asparrangemang och tidsram för aspning. Aspa SNFTM !

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Isabel Tidekrans väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Daniel har renskrivit ett protokoll och uppdaterat länkar på ftek.

• Sofia har arrangerat workshop.

• Joel har deltagit på workshop och slängt mycket onödigt.

• Fredrik har haft fullt upp med nollK-grejer.

• Mattias har medverkat på workshop och spånat på möjligheten att skapa en
3d-modell av ett guldäpple.

• Isabel har löst de sista kursutvärderarna för läsperioden. Hon har även skickat
ut en Doodle för ett informationsmöte. Än så länge har emellertid bara 2 av 15
kursutvärderare svarat på den.
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• Alexander har deltagit på workshop.

• Philip har justerat protokoll, varit på workshop och handlat med föreläsnings-
anteckningar. Han har också agerat TeX-support.

§5 Lunch KF-
representanter

Isabel ska snart arrangera ett lunchmöte för nytillsatta kursutvärderare för läsperio-
den. Hon vet inte om Kf-studenter som medverkar på mittkursmöte och kursnämnd
har möjlighet att erhålla någon ekonomisk ersättning från Fysik, men ämnar kolla
upp detta. Vi diskuterar huruvida det är lämpligt att hålla mittkursmöten utanför
lunchtid i sådana fall. I enlighet med det nyligen framtagna kontraktet har Isabel med-
delats, av SnKfKb, kursrepresentanter från KF i kurserna Fourieranalys och Fasta
tillståndets fysik. Sofia mailar studiesekreterare Bengt-Erik för att få ett förtydligan-
de angående ersättning.

§6 Nomineringar
Guldäpplet

Sedan det satts upp affischer, informerats via sociala medier samt mailats en hel del
har det börjat komma in nomineringar till Guldäpplet. Dessa tas upp och diskuteras
på mötet. Givetvis protokollförs inte denna diskussion. Det uppkommer emellertid en
diskussion kring om tidigare Guldäpplet-vinnare ska få kunna vinna priset igen. Vi är
ense om att det är lämpligt att låta föreläsare/räkneövningsledare som inte tilldelats
priset innan få förtur om inte annat skäl föreligger. Exempelvis är det tänkbart att
en tidigare Guldäpplet-vinnare reviderat sin kurs, vilket kan ses som en stor bedrift.

§7 Graduate
Physics Day

FFF-Föreningen för Fysiks forskarstudenter önskar anordna en mässdag, Graduate
Physics Day, tillsammans med oss och FARM. Dagen ska syfta till att ge inspiration
till eventuella doktorandstudier. Sofia meddelar att det inte lär innebära så mycket
jobb för SNFTM , men att det är ett utmärkt tillfälle att utnyttja för att öka vår
synlighet på sektionen.

§8 Reklam
utbytesstudier

Utbyteskoordinator Karolina Strandsäter önskar att vi ska sprida information om ut-
bytesstudier inom Erasmus och Nordtek på våra informationskanaler. Självutnämnde
PR-ansvarig, Philip, tar på sig detta uppdrag.

§9 Aspning Aspning utgör en stående punkt sedan ett par veckor tillbaka. Sofia fattar white-
boardpennan och vi spånar fram en grov skiss till en aspplanering. De individuella
arrangemangen tas givetvis inte upp här.

§10 Övriga
frågor

• ShareLatex: Philip har fått agera ShareLaTeX-support i veckan. Han frågar
sig om det hör till hans ansvarsområden att agera datasupport. Tidigare har
ansvaret för ShareLaTeX-licenser legat på veckobladeristen, men detta sköts
numera centralt av Chalmers. Sofia föreslår att Philip kontaktar IT-support på
biblioteket i frågan.

• Mail från Jana: Alexander har fått mail av Jana som undrar vilka arrange-
mang under sektionens vecka programansvariga bör delta på. Vi bollar vidare
frågan till Styret.
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§11 Nästa möte Nästa möte blir 6 februari 2018.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:00.

Veckans citat “Jag hittade en bra artikel om psykologisk krigsföring...” -Joel delar med sig av sina
idéer till aspningen

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Isabel Tidekrans
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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