
Möte 20/21:SNF-4
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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

14 augusti 2020

Tid: 12:35
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

Kassör Linnea Hallin
Sekreterare Victor Salomonsson

Veckobladerist Mikael Eriksson
Kandidatansvarig Gustav Axelsson

Masteransvarig Tobias Gabrielii

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:35.

§2 Val av
justerare

Tobias Gaberielii väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Mikael har lagt upp alla nollans tentor på ftek.

• Vi har haft en teambuilding och tryckt tröjor.

• Patrik tycker teambuilding är kul.

• Oliver kunde inte komma.

• Victor kunde inte heller komma.

§5
Kommentarer

angående möte
med PA

Mötesprotokollet gicks igenom och följdes upp.

§6 Arr istället
för CP?

Det diskuterades om vi skall ha ett annat arr istället för cocktailpartyt. Patrik skall
höra med Nollk om vi kan låna partytälten 03/09 och/eller 04/09. Mikael frågar
andra kommittéer om hur de har tänkt kring mat under sina arr. Vidare diskussion
vid senare möte.
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§7 Permanent
mötestid

Vi vill ha en permanent mötestid varje vecka.

Beslut: Vi skall ha möte på tisdagar kl. 12:00 varje vecka.

§8 Stämma av
mottagningsarr

Mijo har börjat planera rundvandringen och det har skrivits några frågor till fråge-
sporten.

§9 Övriga frågor • Info från styretmötet: Sektionen kommer att köpa in flergångsmunskydd för
alla nollan, phaddrar och de som arrangerar. Dessa skall finnas redan första
dagen. Styret rekommenderar starkt att alla skall ha mask på innomhusarr.
Utomhus så är det inte lika strikt men fortfarande rekommenderat. Det bör
även finnas extra masker på alla arr för de som har glömt.

• Få nollan att gå på alla föreläsningar: Vi skall ha ett Facebook inlägg i
början av mottagningen för att presentera oss där vi även kan berätta om vikten
av att gå på föreläsningarna. I discordchatten så kan vi även ha kontinuerliga
påminnelser.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 25 augusti 2020.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.30.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Tobias Gaberielii
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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