
Möte 20/21:SNF-6
Studienämndsmötesprotokoll 25 augusti 2020
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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

25 augusti 2020

Tid: 12:05
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

Sekreterare Victor Salomonsson
Veckobladerist Mikael Eriksson

Kandidatansvarig Gustav Axelsson
Masteransvarig Tobias Gabrielii

Matansvarig Mijo Thoresson

§1 Mötets
öppnande

Patrik Wallin Hybelius öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Gustav Axelsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Patrik har varit på föreningskvällen och rundvandringen. Han har även tagit
kontakt med en trubadur.

• Oliver har hört med en annan trubadur som kan komma på musikquizen. Det
har varit ett stryetmöte men han missade detta pga tenta. De bestämde att
skicka tillbaks alla masker och helt jämka sig med Chalmers position.

• Gustav har varit med på rundvandrigen, föreningskvällen och hållit på med
SNFrågesport.

• Mikael har börjat införskaffa anteckningar. Det saknas dock några viktiga pap-
per som förklarar proceduren.

• Mijo har varit på rundvandringen och delat ut nolluppdrag.

§5 Planering av
SNFrågesport

Planeringen av SNFrågesport går bra. Oliver, Gustav, Victor kommer vara med.
Patrik och Mijo kan förmodligen. Oliver, Tobias och Mijo skall pausgyckla för att
göra reklam för SNFrågesport den 28 augusti under intromatten.
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§6 Utlottning
linalg bok

Vi måste snarast genomföra utlottningen av kurslitteraturen för linjär algebra. Patrik
skriver ett Facebook-inlägg i nollans Facebook-grupp.

§7 Planering av
musikquiz

Vi har bokat tälten och vi har musiker till musikquizzet. För att veta hur många som
kommer så bör vi skapa en intresseanmälan. Vi har tänkt ta en del av cocktailpartyts
budget till musikquizet. Oliver hör med styret om detta är okej. Mikael designar en
affisch och kontaktar Fredrik i Nollk om att boka in pausgyckel för musikquizet.
Patrik hör med Nollk om tältens kapacitet, tar fram ett utkast till en spellista och
sköter kontakten med artisterna. Vi kommer att handla 2 september.

§8 Övriga frågor • UU-möte: Ett möte mellan alla studienämnder skall hållas. Vi vill ta upp
möjligheten för plussining och ett studienämndskalas. Även hur räknestugorna
skall hanteras på de andra sektionerna.

• Räknestugor: Hur vi skall lägga upp våra räknestugor diskuterades. Oliver
tar kontakt med PA och ser vad de har för ställning till räknestugor på plats.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 30 augusti 2020.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Patrik kl. 13.00.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Gustav Axelsson
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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