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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

03 mars 2020

Tid: 12:04
Plats: F6002

Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Vice Ordförande Albin Ahlbäck

Kassör Anton Wikström
Sekreterare Emma Nirvin

Veckobladerist Ida Ekmark
Masteransvarig Johanna Warnqvist

Matansvarig Tobias Wallström
Årskursrepresentant Erik Broback

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Albin Ahlbäck väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Anton var med vid utdelning av Guldäpplet och Guldkärnan. Han har även
gjort lite bokföring. Han var på gårdagens asparrangemang och på mötet med
Julie

• Johanna var med vid utdelning av Guldäpplet. Hon var även med på aspfikat
och renskrev workshopdokumenten. Hon har löst några fler mastersintervjuer
och var med på mötet med Julie

• Albert har bokat in aspningtillfällen och snackat ihop sig med DP. Albert var
även med och renskrev workshopdokumentet och var på aspfikat. Han har dess-
utom haft kontakt med valberedningen, mailat Weidow om SI-pass i mekanik
2. Albert har även bokat in räknestugor till nästa läsperiod, varit på styret-
teambuilding och på mötet med Julie

• Erik hjälpte också till med utdelning av Guldäpplet. Han var även med på
aspfikat och vid renskrivningen av workshopen. Han var dessutom med på mötet
med Julie

• Albin har löst en föreläsare till nästa cocktailparty och gjort PR för aspningen
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• Ida hjälpte till med utdelning av Guldäpplet. Hon har även varit på aspfika och
mötet med Julie

• Emma har renskrivit protokoll och workshopdokument och varit på möte med
Julie

• Tobias var med under aspfikat. Han har även lagt upp en tidsplan för nästa
cocktailparty, där en doodle ska lösas imorgon. Han var även med på mötet
med Julie

§5 Överlämning Vi bordlägger frågan till ett senare möte.

§6
Valberednings-
representanter

Vi behöver två representanter till den externa valberedningen. Dessa två kommer
vara några av Emma, Ida, Johanna, Albert och Albin. Samtliga ska vara med på det
inledande mötet, och beroende på när intervjuerna blir väljs de två representanterna
ut.

§7
Workshopsmötet

imorgon

Sammanfattningen ska skickas till Weidow och Julie idag. Johanna ska dubbelkolla
under eftermiddagen så att TM och alla valbara kurser stämmer. Deadline för detta
är 17.00, då Albert har ansvaret för att skicka dokumentet.

Under morgondagens möte kommer Weidow komma i början av lunchen, för att
diskutera Fysiks egna kurser, innan Julie kommer och vi diskuterar alla gemensamma
kurser. Alla ska ha läst igenom workshopsmötet tills dess. Under mötet kommer vi
prioritera diskussioner som inte hör till kursnämnder.

§8 Programråd Under programrådet gick de igenom Weidows syn på F. Han menar att GU-fysik, F
och TM är för lika. Därför vill Weidow få en mer ingenjörinriktning på programmet
genom att göra allt (så väl matte som fysik) lite mer applicerbart. På grund av de
nerskärningar som pågår, kommer programmen inte kunna ha separata kurser och
vissa dubbletter kan komma att tas bort. Weidow vill få in någon form av AI-kurs
under första året på programmet och undersöker även huruvida det är möjligt att
flytta första mekanik-kursen till första läsperioden. Det pratades även om betygshets,
vilket ledde till diskussionen kring om betyg alltid är nödvändigt. Som exempel togs
expfysen upp, där de ansåg att nyansering av uppgifter var viktigare än antalet
uppgifter för betyget till skillnad mot hur kursen är upplagt idag.

§9 UU På andra program sitter kursutvärderare under längre perioder, snarare än bara för
enstaka kurser. Detta ger ungefär samma effekt som det arbete som SNFTM gör.
Studentportalen ska uppdateras och IT-avdelningen bad om input. Chalmers har
ett nummer man ska ringa när man har problem med skrivare (031-772 65 00). På
grund av de ekonomiska nedskärningarna kommer projektet om inscannade tentor
att läggas på is.
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§10
Cocktailparty

Under dagen imorgon kommer doodlen komma ut. Alla har sedan till måndag på sig
att svara, så att tiderna kan komma ut till senast torsdag. Nexus kan inte bokas mer
än en vecka i förväg, men GD är bokat till föreläsningen.

§11 Aspning:
Byte av datum

Vissa arr har behövt flyttas på. Se tabell 1.

Arr Datum Ansvariga
Post och vin 9/3 Emma, Johanna
Case-adilla 1/4 Albin, Anton

Cocktailparty lv 1 Tobias
Verksamhetsplan 16/4 Albert, Elin

JA-pubquiz 22/4 Ida

Tabell 1: Uppdaterade datum

§12 Övriga
frågor

• Masterintervjuer: Vi har fått fler svar. Vi vill fortsätta försöka ha represen-
tanter från både TM och F

• SNFika: Kommer vi ha nästa fredag. Albert och Emma köper fika vid 13.00.
Albin löser PR. Fikat börjar vid 15.00

• SYV-möten: Vill vi försöka ha regelbundna möten med SYV? Bordlägger till
imorgon

• Att tänka på: Nästa läsperiod kommer dedikeras åt överlämning, så alla på-
gående projekt bör avslutas innan dess, och inga nya bör startas.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 10 mars 2020.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 12.57.
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Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Albin Ahlbäck
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sekreteraren i SNFTM (snf.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.

4

mailto:snf.sekr@ftek.se

	Mötets öppnande
	Val av justerare
	Föregående mötesprotokoll
	Runda bordet
	Överlämning
	Valberednings- representanter
	Workshopsmötet imorgon
	Programråd
	UU
	Cocktailparty
	Aspning: Byte av datum
	Övriga frågor
	Nästa möte
	Mötets avslutande

		2020-03-13T11:05:10+0100
	Albert Johansson


		2020-03-13T11:04:59+0100
	Emma Nirvin


		2020-03-10T10:32:53+0100
	Albin Ahlbäck




