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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

1 september 2020

Tid: 12:04
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

Kassör Linnea Hallin
Veckobladerist Mikael Eriksson

Kandidatansvarig Gustav Axelsson
Masteransvarig Tobias Gabrielii

Matansvarig Mijo Thoresson

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Linnea Hallin väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Oliver har varit på Styret-möte, UU-möte och haft kontakt med Erik för att
bestämma former för musikquizet.

• Mikael har laddat upp föreläsningsanteckningar och bråkat med ftek.

• Tobias har skrivit på ett par punkter i verksamhetsplanen.

• Linnea försöker hjälpa Anton med hans bokslut.

• Gustav har börjat söka efter kursutvärderare i tvåan och trean och hittat sju,
men kan fortfarande inte göra inlägg i Nollans facebookgrupp som SNF. Han
har även kontaktat Spidera gällande ftek-problem och de fixade problemet.

• Patrik har sökt musiker utan att hitta någon.

• Mijo har fått inlog på Snabbgross.
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§5 Byte av
mötesdag

Oliver föreslog att byta mötesdag till onsdag tills vidare eftersom Victor är upptagen
med SI tisdagar LP1.

Beslut: Det beslutades att byta mötesdag tillsvidare till onsdag.

§6 Möte med
utbildningsut-

skottet

Oliver berättade om möte med UU. I princip alla SN-ordförande eller motsvarande
närvarade och mötet leddes av kårens utbildningsordförande och vice utbildningsord-
förande. Oliver berättade vad SNF har gjort under mottagningen. Många andra hade
haft pluggkvällar och pluggfika. Kåren informerade om att Chalmers tillhandahåller
visir vid laborationer, att ettor är prioriterade vid salsbokningar för t.ex. räkneöv-
ningars skull men att mycket hålls digitalt ändå, att beslut om tentor ska fattas i
september och att förväntat beslut är distanstentor, att högskolan har startat ett
projekt för att se hur hemtentor ska ske på ett bra vis och om de kan bli permanenta
för vissa kurser, och att Chalmers tillhandahåller fler fristående kurser i år. Kåren
uppmuntrar till att hålla bra dialog med föreläsare om distansföreläsningar och att
ha överseende med föreläsarna. 20 september ska det vara kickoff med SN och SA-
MO. Oliver kommer att ha svårt att vara med den dagen. På en del andra sektioners
kurser har föreläsningar spelats in. TimeEdit har strulat.

§7 Inspelade
föreläsningar

Beslut: Det beslutades att driva frågan om att föreläsningar ska spelas in.

§8 Programråd 14 september är det programråd för F. SNF ska ha representanter vid programråden
för F och TM. Man väljs för ett år. Tobias och Patrik var intresserade av att vara
representant för F. Jonathan vill från hela sektionen ha totalt två representanter, en
från styret och en från SNF, av olika kön och att varje representant ska sitta i två år.
Linnea är intresserad att vara representant för TM. Det bestämdes preliminärt att
Tobias blir Fs representant. Tobias ska prata med Styret om hur de har tänkt med
sin representant.

§9 Avstämmning
inför musikquiz

• Lokaler: GD och stora tältet är bokade hela dagen. Det lilla tältet är också
bokat, och det diskuterades att sätta upp delar av lilla vid stora tältet för att
få mer plats. Corona- och alkoholansvariga är Oliver och Mijo för tältet samt
Tobias och Victor för GD.

• Mat och dryck: Mijo beräknar att en viss mängd ost och kex kostar 1500 kr,
eller 1750 kr med finare kex, på Axfood. Det kostar 1950 kr om man köper 3
kg blandade kex, då täcker 20-kronors-biljetterna kostnaden men äts upp helt
av maten (så maten både äter och äts). Glutenfria och veganska alternativ till
kex och ost diskuterades.

• Handling: Det ska kollas upp om bilen går att boka för att handla på Axfood.
Oliver och Mijo ska handla.
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• Musik: Eric ska spela och gå emellan grupperna så att båda grupperna får
live-musik. Inspelad musik ska också spelas. Utrustning för att spela upp musik
diskuterades. NollK och DP ska tillfrågas om deras utrustning. Biljetterna ska
säljas svart och betalas med Swish.

• SNFterfest: Oliver beskrev att det förra mötet var oenighet kring om SNFter-
fest ska arrangeras efter musikquizet, att en del tyckte att den skulle arrangeras
och att Gustav inte tyckte det därför att det skulle bli en privat fest betald av
sektionsmedlemmarna. Tobias tog upp smittorisken, men tycker att det känns
okej att ha SNFterfest i tältet. Mijo påpekade att biljettpengarna inte räcker
till SNFterfest så om det hade varit ett problem är det inte det, Linnea och
Gustav svarade att det inte är invändningen som finns. Om smittorisken sa
Mikael att vi inte blir fler i tältet än vad Nollan kommer att vara så det är
okej. Vissa pateter är sektionsaktiva ändå sa Linnea. Patrik sa ur smittosyn-
punkt inte nice men fine ekonomiskt. Oliver föreslog att pateterna ska bjudas
in till att svänga förbi och städa och få det vin som är över. Oliver formulera
tre möjliga alternativ: Att hålla SNFterfest som vanligt, att göra som Oliver
föreslår, eller att inte bjuda in pateterna alls. Ingen stödde förslagen att göra
som vanligt respektive inte göra någonting. Det beslutades att göra som Oliver
föreslog, att inga flaskor ska öppnas för SNFterfests skull utan att pateterna
ska bjudas på det som finns i öppnade flaskor som blir över efter musikquizet,
och att det inte ska köpas in mer mat och dryck än vad som tros behövas för
att det ska räcka till musikquizet.

§10 Övriga
frågor

• Budgetnedskärningar: Linnea berättade att David tycker att SNF behöver
mindre pengar på grund av corona.

Beslut: Det beslutas att arrangera någonting i LP2 som kan kosta pengar
istället för cocktailpartyt.

• Kursutvärderings komunikation: Gustav berättade att examinatorn för ex-
pfys 1 inte har svarat kursutvärderarna efter att de hade skickat kursnämndsmö-
tesprotokollet till honom, och att en kursutvärderare har bett SNF att påminna
examinatorn om att svara. Gustav ska mejla föreläsaren och påminnna.

• Krockande tentor: Det diskuterades att en student har kontaktat SNF för
att hans tentor krockar.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 9 september 2020.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.11.

3



Möte 20/21:SNF-7
Studienämndsmötesprotokoll 1 september 2020

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Oliver Thim
Ordförande

Gustav Axelsson
Sekreterare

Linnea Hallin
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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