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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

22 augusti 2018

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Erik Johansson
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Sekreterare Ugnė Miniotaitė

Veckobladerist Tarek Alhaskir
Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell

Sammanfattning

• Detta sade hon och de ska göra detta

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Felix Augustsson väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Erik har sett över tider för rundvandringen.

• Oskar har fått sin överlämning och beställt tryck för SNFTM -hoodies.

• Ugnė har fått överlämning och kollat på digital signering.

• Oskar har fått sin överlämning och beställt tryck för SNFTM -hoodies. mTarek
har ännu inte fått sin överlämning

• Olle har köpt böcker att dela ut till nollan och gått på stormötet.

• Emelie har varit på stormötet och tagit reda på info kring pubquiz. Ska även
se om dragostentan ska kursutvärderas.

§4 Tryck Allt är klart med tjocktröjorna, de behöver endast lämnas til Eklanda tryckeri. Ugne
och Tarek tar på sig ansvaret att ta dit de.
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§5 Nollbricka Olle har köpt boken som ska bli nollbricka, den behöver endast målas. Olle och Tarek
tar ansvaret för det. Nämnden ska mötas utanför Kalle- Glader 21.00 på 26/8.

§6
Rundvandring

Börjar 15.00 samma dag (22 augusti). Diskussion om vad vi ska presentera och ha
vid SNFTM -stationen. Bestämmer om att lotta ut kursbok G. Sparr Linjär Algebra",
samt bjuda på kaffe och kaka. Ugne tar ansvaret för att inhandla kakor, kaffe och
muggar. (Säger också presentera ftek och vad vi ska redovisa)

§7 Quizpub Tid för är gyckel för nollan 08.15 måndag 27 augusti. Det beslutas att tills dess
ska hela nämnden ha skaffat svart skjorta. Samma dag är helikoptern bokad för
att handla. Tisdag 28 augusti, 17:31 - 21:00 är quizpuben. Diskuterar kring mat
att servera. Preliminär plan är toast, pommes frites och lökringar. Kring servering
av alkohol ska Olle prata med NollK. Vidare diskussion om hur quizfrågorna ska
utformas. Bestäms att åtminstonde en del av frågor ska vara sant eller falskt om
olika händelser som skett på Chalmers. Felix tar ansvaret för att utforma Quizet och
Emelie tar ansvaret att skriva inköpslista och kolla med F6 angående fritösen.

§8 Acceser Frågan var angående vilka i SNFTM som ska ha access till personalrummet, för att
kunna förbereda cocktailpartyt. Felix ska ta reda på hur många i förra styrelsen
som hade access och sedan utgå från det. Förslagsvis ska en av Felix eller Erik och
sedan någon mer ha access, för att det ska finnas någon som har åtkomst under
föreläsningen på cocktailparty.

§9 Räknestuga Nämnden bestämmer att fortsätta anordna SNFTM räknestuga så länge som det finns
intresse. Felix får ansvaret att prata med Johan och Jana om det och föra det framåt.

§10 Coctailparty Oskar föreslår att behålla samma mat som året innan. Felix föreslår att försöka sätta
en ny vinkel på Jana och Johans föreläsning för att ge det mer struktur genom att
till exempel de ska berätta hur de hamnade på Chalmers.

§11
Föreningskväll

Diskuterar kort vad vi ska göra under föreningskvällen. Ugne föreslår någon röst-
ningslek med till exempel pingisbollar.

§12 Kick-off Kåren håller i en kick-off den 13 september till Härryda där studieansvariga, samos
och studienämnder är inbjudna. Deadline för att anmäla sig är 16 september. Det
är individuell anmälan. Vi behöver även ha ett möte med någon från Kårledningen.
Erik bjuder in de till något ordinarie möte framöver.

§13 Övriga • Möten framöver: Nämnden beslutar att ha möten på tisdagar under lunch
framöver.

• Masterkurser: Olle berättar om problem med registrering av masterkurser.
Det har inte kommit information om registrering. Programansvarig, student-
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centrum och studievägledare ger olika svar och vissa kurser verkar redan vara
fulla. Olle ska försöka reda ut vad som sker, eventuellt kalla till krismöte. Felix
föreslår att skicka ut ett mail till studenterna att vi försöker lösa detta om det
inte går att hitta svar snabbt.

• Utvärdera intromatten: Emelie föreslår att nollan borde kursutvärdera in-
tromatten. Emelie får ansvaret att kolla upp hur det ska gå till.

§14 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 28 augusti 12:00.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 13:07.

Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Felix Augustsson
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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