
Möte 19/20:SNF-26
Studienämndsmötesprotokoll 31 mars 2020

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

31 mars 2020

Tid: 12:02
Plats: F6002

Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Vice Ordförande Albin Ahlbäck [13:14]

Kassör Anton Wikström
Sekreterare Emma Nirvin

Veckobladerist Ida Ekmark
Kandidatansvarig Elin Ohlman [12:19]

Masteransvarig Johanna Warnqvist
Matansvarig Tobias Wallström

Årskursrepresentant Erik Broback

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:02.

§2 Val av
justerare

Erik Broback väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Ida har uppdaterat tentor och föreläsningsanteckningar på ftek, kontaktat val-
beredning, mailat och skrivit färdigt videoföreläsningsdokument

• Anton har bokfört lite och planerat Case-kvällen

• Johanna har fortsatt med mastersintervjuer

• Albert har skrivit ett utkast om arbetsgruppen (programsamarbete), bestämt
(tillsammans med Weidow och William) att SNFs räknestugor inte fortsätter,
gått på UU-möte, planerat inför asp-verksamhetsplan

• Albin har planerat casekväll

§5 Kurs-
utvärderingar

Kårens förslag angående eventuella förändringar diskuterades och en sammanfattning
kommer mailas som svar.
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§6 Krav och
Merit

Vi läste igenom tidigare krav och merit och antecknade beslutade ändringar.

§7 Casekväll SNFTM ska vara på plats 17.10. Arret börjar 17.15.

§8 Övriga frågor • Mastersintervjuer: Johanna vill få hjälp med sammanfattande text. Emma
kontroll-läser innan publicering.

• Miljöfysik: Föreläsaren tar kortare pauser än normalt. Vi ger som förslag att
maila föreläsaren och se hur läget ser ut. Då föreläsaren är ny på kursen är det
möjligt att denne inte är insatt i hur det brukar vara.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 7 april 2020.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 13.37.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Erik Broback
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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