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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

22 maj 2018

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
Årskursrepresentant Fredrik Meisingseth

Tillträdande vice ordförande Felix Augustsson

Sammanfattning

• Möte med Jana om psykosocial hälsa i eftermiddag. Dagordningen diskuteras i
detalj under detta möte.

• Diskussion om lämpliga kursnämnder för SNFTM 18/19 att medverka på till
hösten.

• Sista mötet för SNFTM 17/18!

§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 protokoll och påminner om att justera protokoll.

• Mattias har varit på möte angående det nya masterprogrammet i fysik. Det
diskuterades framförallt kursplaner.

• Sofia har inte hunnit skicka några viktiga mail, men ska träffa Jana och Nikola
i eftermiddag.
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• Fredrik har inte gjort något SNFTM -relaterat.

• Philip berättar vad han inte gjort och kommer fram till att han inte gjort något.

• Alexander har skrivit överlämning.

• Isabel har lagt upp kursenkätsvar.

• Felix har prokrastinerat och tjuvstartat SNFTM -arbetet.

§5 Kursnämnder Isabel meddelar att alla kursnämnder i läsperiod 3 är avverkade och mötet andas
ut. I övrigt diskuteras lämpliga kursnämnder för SNFTM 18/19 att gå på gällande
kurserna i läsperiod 4. Vi konstaterar att kursnämnden i subatomär fysik bör gås på
då denna kurs bytt examinator sedan sist. Vidare är det lämpligt att medverka på
kursnämnder i Mekanik 2, Linjär algebra och numerisk analys, Experimentell fysik 1,
Miljöfysik samt kandidatarbetet då dessa antingen har genomgått kursförändringar
eller utgör problemkurser.

§6 Möte med
Jana

Större delen av mötestiden togs upp av denna punkt. Sofia ska, tillsammans med
tillträdande ordförande i SNFTM tillika nuvarande SAMO, Erik, gå på möte i efter-
middag med Jana och Nikola för att diskutera psykisk ohälsa från olika synvinklar.
Dagordningen för mötet tas upp även detta möte och diskuteras i detalj. Bland annat
ska elitismen på teknisk fysik/teknisk matematik diskuteras, förkunskapskontroller
och osthyvelsprocessen tas upp och i synnerhet följas upp. Förkunskapskontroller
har införts i form av kunskapsquiz i Mekanik 1 och Fourieranalys än så länge, men
planeras att införas även i kursen i linjär algebra och numerisk analys nästa år.
Reaktionerna på detta har varit idel positiva. Med osthyvelsprocessen menas (små)
åtgärder för att minska arbetsbelastningen i kurser, vilket vi varit delaktiga i un-
der verksamhetsåret. Under en workshop i höstas utarbetades ett dokument i vilket
onödiga inslag i kurser står att finna. Detta dokument har sedan programansvarig(a)
tagit del av och tagit ställning till. Sofia tar upp ett antal exempel som ska behandlas
under mötet i eftermiddag. Bland annat annat ska kopplingen mellan kursen i elekt-
riska nät och system och Experimentell fysik diskuteras, men även nödvändigheten
att ha en datorintroduktion till operativsystemet Linux i Fysikingenjörens verktyg
och grafikpaketet Swings vara eller icke vara i programmeringstekniken.

§7 Storgrupps-
överlämning

Sofia konsulterar sin Doodle och konstaterar att torsdag är en bra dag för de flesta
att ha storgruppsöverlämning på. Tiden bestäms under mötet till 18.00, men Sofia
ämnar skicka ut ett fylligt informationsmail snarast möjligt.

§8
Överlämningar
+mailadresser

Det är hög tid att börja/fortsätta/slutföra skrivandet av överlämningar. Sofia påmin-
ner om att den nuvarande mappen på Google Drive kommer att flyttas till G-Suite
i början av juni. Tills dess bör vi ha uppdaterat mailadresser för föreläsare och lagt
till våra (SNFTM 17/18) adresser till patetlistan.
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§9 Nästa möte Nästa möte blir nästa läsår. SNFTM 17/18 genom undertecknad tackar för sig och är
övertygade om att verksamheten lämnas över i trygga händer i form av SNFTM 18/19.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:58.

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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