
Möte 18/19:SNF-09
Studienämndsmötesprotokoll 9 oktober 2018

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

9 oktober 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

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Emelie Björkman väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Ugne har renskrivit protokoll. Fått till en kurutvärdering i Linjär algebra och
numerisk analys.

• Felix har ordnat föreläsare, Johan Wästlund, till nästa cocktailparty.

• Tarek har pratat med FUNKA, de hör inte av sig längre. Han har även pratat
med SNKfKb om att dela på resurser när det gäller delade kurser.

• Olle har mailat Bengt-Erik om att få in kursenkäter från de associerade master-
programmen varje läsperiod. Han var på ett inofficiellt kursmöte med Stellan i
kvantmekanik.

• Emelie har fixat kursnämnd i Linjär algebra och numerisk analys. Upptäckt att
det inte finns kursnämnd i Matematisk statistik, ska kontakta kursutvärderare.

• Oskar har varit på SNF-aspning.

• Erik har mejlat, pratat med Forum för tekniska fysiker (alumniförening) och
arrangerat aspning.
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§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående mötesprotokoll.

§5 info

• Sektionsmötet
Erik uppmanar alla att gå dit. Felix ska ta upp Verksamhetsplanen på mötet.

§6 Kursmaterial
på ftek

Diskussion om samarbete med SNKfKb. För framtiden vill vi försöka dela anteck-
ningar med SNKfKb. Hur systemet med betalning och så kommer fungera tas upp
när det är mer aktuellt.

§7 Kursnämnder

• Linjär algebra och numerisk analys
Erik och Ugne går på den. Mekanik 2 och denna kursen synkade inte i tids-
planen. Den främsta problematiken med kursen är oengagerad examinator och
laborationer som är för svåra gentemot stoffet som behandlats i kursen vid
laborationens genomförande.

• Matematisk statistik
Emelie har missat att det inte ordnats en kursnämnd. Emelie ska ta tag i det.

• Sannolikhet statistik och risk
SNFTM ska ta upp duggan som hölls på kvällstid både i år och föregående år.
Åtminstone en av Erik och Felix går på den.

§8 Elitism Jonathan Weidow från Forum för tekniska fysiker vill vara med och engagera sig i
frågan. Vi har en gruppdiskussion om ämnet. Ett förslag är att maila föreläsare och
uppmana att inte lägga elitistiska kommentarer. Sådana som jämför sektioner med
varandra eller bara utgår från F-sektionen. Erik ska ha ett möte med Weidow och
återkomma efter.

§9 Mentorskap Forum är oroade över att F inte har mentorskapsprogram (mentorer ute i arbets-
marknaden). SNFTM ser ingen koppling till mentorskap och elitism och Erik skickar
vidare frågan till FARM, som har ansvarat för detta förut.

§10 BSD och
andra

arrangemang

Diskussion om BSD borde vara kvar. Mötet beslutar att fortsätta anordna BSD, ef-
tersom institutionen betalar för det och det är ett uppskattat koncept. Felix ska leta
efter föreläsare till LP2. Vi hade diskussion om namnet BSD, och majoriteten var för
ett namnbyte, men det kom inte fram några konkreta förslag. Det påbörjas en diskus-
sion om andra sorters arrangemang och Felix förslår någon form av pluggfika innan
tentaperiod. Mötet bestämmer att anordna en pluggfika den 26/10 på eftermiddagen,
där SNFTM bjuder på fika och det eventuellt finns personer som kan hjälpa ettorna
med tentaplugget (om SNFTM får tag på frivilliga).
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§11
Teambuildning

Diskuterar teambuildingen kort. Inga nya ideer.

§12 Övriga • Föreläsning omtentaperiod
Olle tar upp frågan om föreläsare får ha föreläsningar under omtentaperioder.
Diskussion om ämnet visar att flera har planerade föreläsningar eller kursmo-
ment under omtentaperioden. Olle ska kontakta UO om detta och återkomma.

• Sektionsstäd
Sektionsstäd är 14:00 -15:00 14/10. Så många som möjligt ska komma.

§13 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 16 oktober 12:00.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 12:59.

Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Emelie Björkman
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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