
Möte 18/19:SNF-31
Studienämndsmötesprotokoll 6 maj 2019

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

6 maj 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Vice Ordförande Felix Augustsson
Kassör Oskar Liew

Sekreterare Ugnė Miniotaitė
Veckobladerist Tarek Alhaskir

Kandidatansvarig Emelie Björkman [12:21]
Masteransvarig Olle Lexell

Matansvarig Emelie Sjögren
Årskursrepresentant Jonas Lauri

Gäst Emma Nirvin, går [12:45]

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:08.

§2 Val av
justerare

Emelie Sjögren väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Oskar har bokfört färdigt kvartalrapporten.

• Jonas har inte gjort något.

• Olle har mejlat Lars Hellberg om expfys 1.

• Tarek har laddat upp anteckningar.

• Emelie S. har börjat skriva på sin överlämning.

• Ugnė har inte gjort något.

• Felix har ordnat med överlämning. Han har även glömt att mejla om pubquizet
och ska göra det nu efter mötet.

• Emma har frågat Olle om var mötet var.
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§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll.

§5 Pågående
kurser

• Ettan
Allt rullat på.

• Tvåan
Alla känner att det är för mycket, men det är som väntat.

• Trean
Deadline för kandidatarbetet är snart, men varken Felix eller Emelie B har hört
några problem kring det.

• Master
Allt rullar på.

§6 Expfys 1 Lars Hellberg har svarat på Olles mejl. Han inser att han inte kunde ändra betygs-
sättningen i mitten av kursen och ska retroaktivt ändra betyget för de som fått 14
poäng på grund av detta till 15 poäng.

§7 Kursnämnder Flervarrens kursnämnd är på gång. Jonas berättar att de TM-specifika delarna kom
mycket de sista veckorna, vilket gjorde de svåra att prioritera. Samtidigt var det
väldigt svårsmälta ämnen. Frågan är om man skulle kunna lägga det tidigare. Jonas
går eventuellt på kursnämnden för att framföra detta. En examinator från TM2 har
dragit på semester, men det löser sig nog. Eftersom Julie själv är väldigt medveten
om problemet med räkneövningsledaren känner vi inte att någon behöver närvara på
kursnämnden. Det skulle i så fall vara för att visa SNFTM ’s stöd till Julie. Ugne,
som har läst kursen, känner dock inte att hon har tid för det.

§8
Överlämnings-

möte

Erik har föreslagit att ha överlämningsmöte den 19/5. Det är aningen otydligt om
han föreslår att ha ett möte inför överlämningen eller själva överlämningen. Mötet
tycker dock att det inte behövs något möte innan utan att alla kan förbereda sig för
att berätta om sin post. Vi behöver dock dubbellkolla med Erik innan vi spikar det.

§9 Teambuilding Vi har ett överskott på team building-budgeten och skulle vilja lägga pengarna från
team builing på invalsnatten. Vi väljer att göra det. Representationspengarna räcker
till grillkväll med de nyinvalda. Ett alternativ är att de nyinvalda kan ha en liten team
building innan sommaren, men att nuvarande SNFTM betalar för den. Vi avvaktar
med detta till nästa vecka, när vi vet hur mycket pengar vi har kvar.

§10 Övriga • Pubquiz Vi ska träffas 18.01 på Focus onsdag 8/5 och går gemensamt till
JA. Quizet börjar kl 19. Oskar betalar för alla och sedan swishar man Oskar
matrpiset minus 70kr.
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§11 Ohmsits Det kommer vara norgetema. Vi behöver bestämma maten och göra ett anmälnings-
formulär.Tarek föreslår att ha norgetema, men med mat från annat land. Resten
håller inte med. Felix föreslår fiskgratäng till huvudrätt, men även detta slås ned.
Maten bestäms till lomper med mesost till förrätt, medisterkaker med potatis till
huvudrätt och läfser till efterrätt.

§12
Aspning/Inval

Efter invalet samlas vi med de nyinvalda och skålar med lite bubbel. De som kan, går
direkt efter sektionsmötet med asparna till Laplace. Olle och Emelie B. är ansvariga
för att köpa sakerna inför det. Felix och Ugne går och roddar upp vin och ost innan
alla andra kommer. Vi bestämmer att ha åtminstone en halvtimme av häng innan vi
beslutar vilken tid vi ska avrunda.

§13 Nästa möte Nästa möte blir måndag den 13:e maj 12.00.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:58.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Emelie Sjögren
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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