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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
• Diskussion om förslag på ftek-sida tillägnad Guldäpplet/Guldkärnan.

• Aspning: SNFTM -workshop på 4/20-DuP står näst på tur.

• Det stora kursvalet har öppnat. Möjligheten att utforma en kursvalsguide i
flow-chart-format inom kort diskuteras.

§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

Samtliga mötesdeltagare är ense om att ha haft en trevlig påskledighet.
• Daniel har renskrivit samt deltagit på casekväll och post- och vinkväll.

• Mattias har också medverkat på casekväll och post- och vinkväll.

• Sofia har, tillsammans med vuO, reviderat examinationsförordningsdokumentet
med huvudfokus på att klargöra projektexamination och muntlig examination.
Eftersom dokumentet är mycket bristfälligt när det kommer till konsekvenser
om riktlinjerna för examination ska det läggas till (minst) en rad i dokumentet
om att prefekten på respektive institution ansvarar för att tillrättavisa exa-
minatorer som missköter sig. Hon har givetvis också planerat och deltagit i
asparrangemang.
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• Isabel har varit på asparrangemang och sökt med ljus och lykta efter kursut-
värderare med framgång.

• Joels matlagningskunskaper och kreativitet har kommit till sin rätt sedan fö-
regående möte. Han har bjudit på såväl ostbrickor som korv och donuts på
asparrangemangen.

• Fredrik meddelar att han skrivit klart en första version av nollmodulen. Philip
är rädd att Fredrik hamnat på fel möte, men ursäkten godtas.

• Philip har varit med på asparrangemang.

§5 Utvärdering
cocktailparty

Denna punkt diskuterades även under föregående möte, men då få kunde närvara då
tas den upp igen. Isabel och Sofia medverkade på cocktailpartyföreläsningen och drar
sig till minnes att den var uppskattad av studenterna. Trots att föreläsaren jobbar på
ett välrenommerat företag lades ingen större kraft på att göra reklam för företaget,
vilket är positivt. En smärre nackdel, som noterades under cocktailpartyt, var dock
att inga andra föreläsare deltog i minglandet eller föreläsningen. Detta brukar vara
fallet då en extern föreläsare från industrin bjuds in.

§6 Kursnämnder Kurserna i läsperiod 3 är till ända och det börjar dra ihop sig till att kalla till kurs-
nämnd för dessa. Under mötet diskuteras det vilka kursnämnder som är lämpliga för
SNFTM att delta på. Den enda kurs som behöver följas upp, framförallt på grund av
att kursen byter examinator nästa år, är programmeringstekniken (TIN213). Fredrik
och Sofia kan tänka sig att medverka på nämnden.

§7
Kursutvärdering

LP 4

Isabel meddelar att det, i skrivande stund, saknas kursutvärderare i reglertekniken
(ERE091) för F och en kursutvärderare i Matematisk statistik (TMA321). Alexander
läser båda kurserna och tar gärna på sig att kursutvärdera statistiken.

§8 GDPR-möte Sektionssekreteraren har kallat oss (och övriga kommittéer) till ett möte angående
GDPR som ska äga rum på torsdag. Sofia uppmuntrar så många som möjligt att gå,
eftersom hon själv är bortrest.

§9 Aspning Aspningen är i full gång. Nästa arrangemang på agendan är SNFTM -workshop på
DuP 20/4. Detaljer kring vad workshopen ska innefatta planeras nästa vecka. Vi
behöver även formulera krav- och meritprofiler till valberedningen. Philip kan nog
tänka sig att vara med som SNFTM -representant i valberedningen, men han ska
fundera på saken.

§10
Sektionsmöte

I kväll är det dags för (extrainsatt) sektionsmöte och lotten har fallit på SNFTM att
bidra med mat. Joel har beställt tomatsoppa och vitlöksbröd och tror att det ska
falla de hungriga mötesdeltagarna i smaken.
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§11
Kursvalsguide

Idag öppnade kursvalet för LP 2:s kurser på Studentportalen. Tidigare möten har
det diskuterats att konstruera en guide för att underlätta kursvalet, men Alexander
är ganska bitter på sitt flow-chart-program. Han är emellertid hoppfull om att få ut
en guide i slutet av veckan. I annat fall skulle det nog räcka med ett välformulerat
inlägg på informationskanalerna.

§12 Chalmers
pedagogiska pris

Det börjar snart bli dags att skicka in nomineringar till Chalmers pedagogiska pris.
Vi diskuterar möjliga kandidater till priset under mötet, men finner det lämpligt att
bordlägga nomineringsförslagen till workshopen nästa vecka.

§13
Guldäpplevinnare

Sofia har varit i kontakt med Ulf Gran, som uttryckt sorg över att vinnare av Guld-
äpplet inte uppmärksammas så mycket via våra informationskanaler, i synnerhet ftek.
Hans förslag är att utforma en sida på ftek tillägnad Guldäpplet, där en historik över
tidigare vinnare ska stå att finna tillsammans med nomineringar. Vi ser mycket po-
sitivt på detta. Sofia pratar med Johan “Wello” Winther, nätmästare i Spidera och
tillika PR-ansvarig i Styret, om en sådan möjlighet finns. Alexander påpekar att
sidan i så fall bör utformas i enlighet med GDPR.

§14 Övriga
frågor

• FFF: Graduate Physics Day äger rum nästa torsdag, under vilken studenterna
ska ges en inblick i hur det är att doktorera. Huvudansvaret för dagen ligger
hos FFF och FARM, men vi är även med på ett hörn. FARM ämnar baka nästa
onsdag och önskar lite hjälp. Joel ställer eventuellt upp som frivillig.

• Elitism: Jonatan Weidow, examinator i kursen Fysikingenjörens verktyg, är
mycket engagerad i studenternas välbefinnande och önskar sätta ihop ett möte
för att diskutera elitism på programmen teknisk fysik och teknisk matematik.
SNFTM ser givetvis detta som ett viktigt initiativ. Sofia vill gärna vara med
på mötet och meddelar att det existerar en Doodle att skriva upp sig på om
intresse finns.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 17 april 2018.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:58.
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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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