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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

6 mars 2018

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande Sofia Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson
Sekreterare Daniel Erkensten

Kandidatansvarig Isabel Tidekrans
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg
Årskursrepresentant Fredrik Meisingseth

Sammanfattning

• Utvärdering av aspfika och planering av PR för nästa arrangemang, (p)ost- och
vinkväll.

• Ny föreläsare i programmeringstekniken nästa läsår. SNFTM är hoppfulla!

• Diskussion om potentiella kandidater till alternativa föreläsare för cocktailpar-
tyt LP 4.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Joel Berg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Josefine har labbat fem av veckans sju dagar och har således ännu inte hunnit
fixa med kvartalsrapport eller justerat protokoll till undertecknads förtret. :)

• Joel har lagat pizza och bakat muffins till den mycket lyckade aspfikan.

• Sofia har medverkat på aspfika och haft mailkonversationer med Jana. Mycket
nytt skvaller om programmeringstekniken. Se nedanstående punkt för sensatio-
nella avslöjanden.
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• Alexander har deltagit på kursnämnd i Elektriska nät och system och medver-
kat på aspfika. Mer om kursnämnden följer nedan.

• Fredrik har varit sysslolös.

• Mattias har deltagit på aspfika.

• Daniel har renskrivit protokoll och medverkat på aspfika.

• Asp: Sofia läser teknisk matematik, årskurs 2, och inspirerades av SNFTM :s
arbete under aspfikan. Hon tycker att vi bedriver en vettig verksamhet.

§5 Aspning Vi utvärderar förra veckans asparrangemang och finner att pizza och muffins var
ett mycket lyckat recept för att locka många potentiella aspar. Hela 15 personer
skrev upp sig på asplistan. Vi konstaterar att det behöver skickas ut inbjudan och
aspschema för framtida arrangemang till dessa snarast. Nästa arrangemang på tur är
(P)ost och vin-kväll, vilket äger rum i läsvecka 2. Sofia har bokat Focus bardel för
detta tillfälle och ger övriga kommittémedlemmar hemläxa i att komma på tre väl
valda meningar att förmedla om sin post.

§6
Cocktailparty-

föreläsare +

Isabel har inte hört något från ABB-chefen som kunde tänka sig att föreläsa på cock-
tailpartyt i läsperiod 4 på ett tag. Det diskuteras därför alternativ till föreläsare som
skulle kunna ersätta honom.
Det har även kommit till SNFTM :s kännedom att det kommer att bli trångt att laga
mat till cocktailpartyt under läsvecka 1 då F-spexet har föreställningar involveran-
de tre-rätters middagar under samma vecka. Vi konstaterar att det behöver göras
en planering/överenskommelse tillsammans med Djungelpatrullen och F-spexet för
matlagningen. Joel löser ett möte.

§7 Arrangemang
mottagningen

I somras/höstas lovade SNFTM Fnollk att bidra med ett arrangemang under mottag-
ningen 2018. Vi spånar på förslag till lämpligt SNFTM :iga arrangemang och landar i
att en pub-quiz med mat är lagom festligt och inte jobbigt att anordna. Underteck-
nad hjälper gärna till att konstruera quizen. Fredrik, som även sitter i Fnollk numera,
förmedlar våra idéer till sina medsittande.

§8 Ny föreläsare
(TIN213)+Python

Sofia förmedlar information från Jana. Nästa läsår kommer en ny föreläsare ta över
kursen i programmeringsteknik (TIN213) permanent, Robin Adams. Robin är univer-
sitetslektor på Data- och informationsteknik och sympatisk enligt Jana. Det kommer
emellertid inte ske några kursförändringar till nästa år. I synnerhet sker inget byte av
programspråk från Java till Python, vilket är eftertraktat av många. Programansvarig
ställer sig dock positiv till bytet och har funderat på saken länge. Det krävs emeller-
tid en gedigen utredning/utvärdering av båda språken och därför är språkbytet en
långsiktig förändring.
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§9
Övningsledare

på Data/IT

Studierektor på IT har hört av sig till oss angående anställningar av kursassisten-
ter i programmeringskurser på Data/IT. F:are och TM:are som är intresserade av
programmering och undervisning uppmuntras därför att söka tjänsten. Vi förmedlar
informationen på sociala medier+mail.

§10 Övriga
frågor

• Kursnämnd Elektriska nät och system: Alexander deltog på kursnämn-
den. Det konstaterades, från kursenkätresultaten, att labbarna, till SNFTM :s
förvåning, var mycket omtyckta och lärorika. Det sammanfattande intrycket
på kursen uppgick dock endast till 2.9 (på en fem-gradig skala), varför en åt-
gärdsplan behöver tillsättas. Anledningar till detta resultat diskuterades under
nämnden. Den undermåliga kvalitén på räkneövningarna antas vara en stor bi-
dragande orsak till det låga betyget. Detta ska ses över till nästa år. Tidigare
år har kursen varit omtyckt, varför detta resultat var förvånande. Resultatet
på tentamen var dock mycket bättre denna kursomgång.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 20 mars 2018. Således inget möte under nästa vecka, på grund av
tentor.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:00.

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Joel Berg
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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