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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

30 september 2020

Tid: 12:19
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Kassör Linnea Hallin

Sekreterare Victor Salomonsson
Veckobladerist Mikael Eriksson

Kandidatansvarig Christian Josefsson
Masteransvarig Tobias Gabrielii

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:19.

§2 Val av
justerare

Christian Josefsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Vi har haft aspning för årskursrepresentant.

• Oliver har gjort lite kandidatrejer.

• Linnea har kollat lite på bokföringen.

• Mikael har fått en till tenta till samlingen.

• Christian har löst de flesta kursutvärderarna nu och har även mailat Wulcan
om att slumpa en utvärderare i linalgen.

• Tobias har talat med Julie och Jonathan angående räknestugorna.

§5
Räknestugorna

Vi har haft kontakt med PA angående räknestugorna. Jonathan anser att vi bör leta
efter en äldre ledare men att beslutet ligger hos oss.

Beslut: Vi skall anställa Alex men fortsätta leta efter en andra ledare.
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§6 UU-möte Det har varit ett UU-möte i veckan. De andra föreningarna berättade om vad som
skett på deras sektioner. En sektion hade gett ut en enkät om hur distansstudier-
na har fungerat. Detta vill vi också se över om vi skall göra. Kåren informerade
även om bland annat tankarna att minska kursnämndstillfällena, tentor och diciplin-
nämndärenden, och att det finns möjlighet att alla studienämnder skulle få sitt eget
canvas-konto för att ha direkt access till alla kurssidor.

§7 SNFika Vi vill arrangera SNFika. Den brukar vara fredagen innan tentaveckan och vi skall
även ha den då denna läsperiod. Alltså skall vi ha SNFika fredag 23/10.

§8 Ekonomi i
balans

Chalmers vill spara in mycket. Förslag kommer in från många olika håll. Inputen som
vi kan ge kommer gå igenom UU-mötena. Vi vill se till att våra åsikter blir hörda
och detta kommer vara en viktig diskussionspunkt under året. Det är viktigt att vi
är tydliga med våra åsikter när dessa förs till högskolan.

§9 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 7 okt 2020.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.02.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Christian Josefsson
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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