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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

18 augusti 2020

Tid: 12:05
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

Sekreterare Victor Salomonsson
Kandidatansvarig Gustav Axelsson

Masteransvarig Tobias Gabrielii

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Patrik Wallin Hybelius väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Oliver har varit på en massa möten och tagit hand om maskdramat.

• Patrik har vart i kontakt med Nollk för att låna partytälten.

§5 Arr istället
för CP?

Diskussionen från föregående möten fortsattes om vad vi ville göra istället för Cock-
tailpartyt.

Beslut: Istället för Cocktailpartyt så kör vi musikquiz, om möjligt med livemusik.
Vi serverar ost och vin. Tiderna för arren är 15:30-17:00 och 17:30-19:00.

Oliver och Patrik tar kontakt med möjliga artister. Sångaren bör ha muskydd på sig.

§6
Rundvandring

Avstämning kring rundvandringen fördes.

§7
Föreningskvällen

Avstämning kring Föreningskvällen fördes.

§8 Övriga frågor • Stormöte: Det kommer vara ett till stormöte ett tag in på mottagningen.
Detta bör vi gå på.
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• Munskydd: Vicerektorn och vår utbildningsområdesledare tycker att Fysik-
styret går emot Chalmerslinjen, vad det gäller maskbärande. Styret tycker fort-
farande att masker är bra men kan inte längre ge en lika strikt rekommendation
för deras bärande.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 25 augusti 2020.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.00.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Patrik Wallin Hybelius
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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