
Möte 19/20:SNF-29
Studienämndsmötesprotokoll 28 april 2020

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

28 april 2020

Tid: 12:00
Plats: Zoom

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

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Elin Ohlman väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

Samtliga var på möte med Julie och Jonathan.

• Erik var på kursnämnd i flervarren

• Albin var på programråd

• Elin har svarat på kursutvärderingsmail och varit på programråd

• Johanna var på asparr och valberedning

• Tobias agerade testaktiv på testsektionsmöte

• Ida har uppdaterat kurshemsidor, lagt upp fler tentor, haft valberedning och
påbörjat sin överlämning

• Albert har skickat flertalet mail, varit på verksamhetsplans-asparret, och på-
börjat sin överlämning
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§5 Kurser

• F1,TM1: Flyter på

• F2,TM2: Miljöfysiken har många irriterande språkfel

• F3,TM3: Inlämning imorgpn med kandidaten, subben går bra

• Master: Flyter på

§6 Inval På mötet diskuterades inval.

§7 Uppdatering
frågor

Frågorna för valberedningen utvärderades.

§8 Datum
överlämning

Datum bestäms till 17/5-2020. kl 14. Planeringsmöte inför detta sker den 5/5e.

§9 Övriga frågor • Mys med aspar i Zoom: halv 7 ikväll.

• Mastersintervjuer: Skapa anonym enkät för feedback.

• Programråd: Fråga styret om man ska sitta i 1 eller 1.5 år.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 5 maj 2020.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 13.00.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Elin Ohlman
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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