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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

16 september 2020

Tid: 12:11
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
Sektionsmedlem Christian Josefsson

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:11.

§2 Val av
justerare

Mikael Eriksson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Patrik har gjort ett inlägg för att söka årskursrepresentant.

• Linnea har betalat för kursanteckningarna.

• Tobias har sökt ledare till räknestugorna.

• Oliver har haft kontakt med Emelie i styret inför FUM-mötet.

• Christian har träffat Gustav för överlämning och har kontaktat styret för att
söka posten som kandidatansvarig. Detta kommer förmodligen ske den 24 sep-
tember.

§5 Programråd Weidow breifade kring covid-19. Alla labbar kommer ske inom storphaddergrupper-
na. Det talades om andelen kvinnor på F och vad som kunde göras för att höja den.
SI-passen har dragit igång nu och det ser bra ut. Det talades även om omstruktu-
reringarna i årskurs 1. Bl.a. så tas TMA672 bort och en ny programmeringskurs
ersätter den.
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Enligt en enkät som skickades ut så tycker industrin att vi behöver mer kommu-
nikationskurser på F. Tobias och Hans har bildat en arbetsgrupp för att utveckla
detta. Även andra arbetsgrupper har bildats

Nästa möte är förmodligen den 24 november. Det verkar som att det inte är
bestämt än när TM skall ha programråd.

§6 VP Verksamhetsplanen skall in snart. De nuvarande punkterna gicks igenom. Det dis-
kuterades kring Cocktailparty-punkten och hur vi skulle verka för att koppla ihop
sektionen och fakulteten under covid-19 pandemin. Huvudansvaret för alla punkter
delades preliminärt ut.

§7 Övriga frågor Det fanns inga övriga frågor.

§8 Nästa möte Nästa möte blir 23 september 2020.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.01.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Mikael Eriksson
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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