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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

9 september 2020

Tid: 12:04
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

Kassör Linnea Hallin
Sekreterare Victor Salomonsson

Veckobladerist Mikael Eriksson
Masteransvarig Tobias Gabrielii

Matansvarig Mijo Thoresson

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Tobias Gabrielii väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Tobias har blivit handledare för maskin ettorna i programmeringen.

• Patrik har hanterat betalningen av räknephaddrarna. Det var klurigt.

• Mijo har fått access till styretrummet.

• Linnea har fixat verifikat.

• Oliver har varit på Styretmötet. Inget som rör oss togs upp. Han har även mailat
PA angående inspelade föreläsningar men det verkar svårt. Vi skall försöka dra
det en vända till.

§5 Programråd
representanter

Tobias och Linnea kommer att vara SNFTM :s representanter i programrådet.
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§6 Avstämning
efter

musikquizet

Det var oklarheter kring alkoholserveringen på musikquizet. När dessa retts ut så
visade det sig inte finnas några lagliga problem med serveringen.

Gustav har avsagt sig sin plats i SNFTM . Vi avvaktar ett tag tills detta är officiellt
innan vi letar efter en efterföljare. Vi skall höra med Christian innan vi lägger ut
annonser om rollen som kandidatansvarig.

§7
Kursnämndsmöte

för sub

Vi har fått ett mail angående kursnämndsmötet för subatomärfysik. Det är bra om
SNFTM närvarar. Vi skall höras i Slack gällande tider och vilka som skall gå. Vidare
diskussion kring hur vi vill hantera framtida kursnämnder bordläggs.

§8 Övriga frågor • Kickoff: Det är en kickoff 20 september.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 16 september 2020.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.00.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Tobias Gabrielii
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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