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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

23 september 2020

Tid: 12:05
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. 12:05.

§2 Val av
justerare

Mijo Thoresson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Ingen har vart på kick-off:en då den inte blev av dock har några varit på en
Suicide zero föreläsning.

• Oliver har tagit tag i att ansätta kursutvärderare.

• Linnea har även haft kontakt med potentiella kursutvärderare.

• Tobias har letat folk till räknestugorna.

• Mikael har försökt få upp augustiomtentorna på ftek.

• Christian skall söka posten som kandidat ansvarig 24 sept.

§5 Utvärdering
efter arret

• Vad fungerade bra?: Alla gjorde ett bra jobb. Alla deltagande verkade ha
väldigt kul. Live musiken fungerade bra trots att vi bara hade en trubadur.
Lokalerna löste sig också på ett bra sätt. Consensus är att quizzet var bra.
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• Vad fungerade mindre bra?: Oklarheterna kring hur arret genomfördes var
mindre bra. Vi måste planera mer och tidigare. Det skulle vart bra med puffar.
Även att ha koll på materialet. Mindre brie mer kex. Helt enkelt planera mer i
detalj. Det var inte bra att arra två gånger samtidigt.

• Vad lärde vi oss?: Att dubbelkolla grejer med styret, ha mer framförhållning
och generellt göra inte göra det som blev problematiskt den här gången.

§6
Årskursrepresentant

Vi har inte fått in någon sökande. För att höja intresset bör vi ha ett asp-arr Lv. 5.
Vi skall ha detta på focus den 29 sept 17:30.

§7 Räknestugor Vi har två intresserade att hålla i räknestugorna. En av dessa är nollan. Det disku-
terades om detta skulle vara ett problem. Tobias skall höra med Julie och Jonathan
vad de tycker eftersom det är dem som betalar.

§8 Teambuilding Det har inte blivit någon teambuilding än. Vi vill ha det men vi skall vänta tills vi
har en årskursrepresentant.

§9 Övriga frågor • IRL-möte: Det förra planerade mötet på plats blev inte av på grund av sjuk-
dom. Det skall vara ett möte 30 september på Chalmers.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 30 september 2020.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 12.48.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Mijo Thoresson
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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