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Närvarande
Ordförande Albert Johansson

Vice Ordförande Albin Ahlbäck
Kassör Anton Wikström

Sekreterare Emma Nirvin
Veckobladerist Ida Ekmark

Kandidatansvarig Elin Ohlman
Masteransvarig Johanna Warnqvist

Matansvarig Tobias Wallström
Årskursrepresentant Erik Broback

vUO Emelie Björkman [gick 12.38]

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:06.

§2 Val av
justerare

Anton Wikström väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Emma var på sektionsstäd och på sektionsmöte

• Tobias skippar FinFormtext då den hinner inte med till nästa nummer, han var
även på sektmöte

• Erik blev invald under sektionsmötet

• Johanna har kollat på mastersinformation, var på sektionsmöte och sektionsstäd

• Albert var på sektionsstäd, sektionsmöte och kursnämndsmöte för expfysen

• Ida var på sektionsstäd och sektionsmöte

• Anton var på sektionsmötet, och har fått svar angående ladokpoäng: det ska
vara fixat nu

• Elin var på sektionsmöte, sektionsstäd, kursnämndsmöte i expfys och har även
bokat in kursnämnd för LANAn

• Emelie var på sektionsmötet och har snart renskrivit protokollet för UU2-mötet
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§5 Kurser

• Master: CAS avrundar sina kurser nu. Physics har fortfarande jobbiga inläm-
ningar, men annars flyter det på.

• TM3,F3: Har haft dugga i Termon

• TM2: Har det lugnt

• F2: Stressigt på grund av Expfysen

• TM1,F1: Inlämningarna i fysikingenjörens verktyg verkar ha löst sig för de
flesta. Allmän nervositet inför första tentorna.

§6 Emelie vUO Emelie (vUO) ansvarar för och hjälper Studienämnderna på Chalmers. Hon har även
hand om Studentrösten (som kommer vara under Cocktailpartyt i LP2 för F/TM)
och konferenser om pedagogik.

Videoföreläsningar, som SNFTM i år vill undersöka möjligheterna kring, kan va-
ra svårt att få ihop med Chalmers policy eftersom Chalmers är ett campusbaserat
lärosäte.

I vUOs verksamhetsplan för i år står det att vUO ska arbeta för minskad stressni-
vå. Förhoppningsvis tillsammans med alla sektioner. Att få en allmän stresshantering
är svårt då olika program kan ha olika anledningar till stress. K,F och TM har ofta
mycket att göra och är dessutom de enda som har uppflyttningsgränser mellan års-
kurserna vilket kan leda till ökad stress. AT och TD kan istället känna en ökad stress
på grund av subjektiva bedömningar av deras projekt.

Studievägledarna agerar främst kurator, något som få studenter känner till innan
de träffar dem. Vi kanske vill ha ett separat möte med studievägledarna för F och
TM för att prata om vårt samarbete.

Andra sektioner har implementerat olika system för bokbyte. Detta kanske är
något som SNFTM vill titta på.

§7 Kursnämnd
ExpFys

Under kursnämnden talades det om att filma introföreläsningarna för varje del för
att underlätta vid labbarna eftersom de är så spridda och informationen därför lätt
glöms bort. Vi i SNFTM är gärna med under denna process. Vi vill dessutom höra
med vår utbildningssekreterare om kursutvärderingen kan delas upp i två eller tre
delar (halvårsvis eller en för varje labbdel) för att utvärderingsmötet inte ska ligga
ett år efter de första labbarna. Ett förslag är också att man efter varje labb har en
liten inofficiell utvärdering.

§8 Teambuilding Vi kommer ha den någon gång under lp2. Albert ska lösa en doodle för när folk
har möjlighet att teambuilda. Vi vill ha ett diskussionspass, men kanske även escape
room. Vem som blir bokningsansvarig kommer beslutas på nästa möte.
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§9 Cocktailparty Vi kommer laga mat måndag till torsdag under lv1. Skillnaden från förra Cocktailpar-
tyt är att vi ska ha dubbelt så mycket mat, och lite mindre vin. Vi väntar på svar från
föreläsare. Salar är bokade. Studentrösten kommer sättas upp under cocktailpartyt.

§10 Synliggöra
vår verksamhet

Denna punkt flyttas till nästa veckas möte på grund av tidsbrist.

§11 Tryck nr 2 Alla som vill trycka ska lämna in sina kläder för tryck. De som kan närvara på
trycktillfället hjälper till.

§12 Ta ny bild
för ftek

Vi vill fotograferas innan Cocktailpartyt. Förhoppningsvis kan någon från Foton kom-
ma.

§13 Övriga
frågor

• Mailsignatur: Ligger på vardera person att lösa själv.

• Mastersval: Vi letar fortfarande folk, men kommer inte ha extrainsatta mötet
för att ordna upp detta.

• Utvärderingsfika: Ska vi ha i lv2. Mer specifik information kommer diskuteras
under mötet i lv1.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 22 oktober 2019.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 13.02.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Anton Wikström
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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