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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

3 november 2020

Tid: 12:08
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

Kassör Linnea Hallin
Sekreterare Victor Salomonsson

Veckobladerist Mikael Eriksson
Kandidatansvarig Christian Josefsson

Masteransvarig Tobias Gabrielii
Matansvarig Mijo Thoresson

Årskursrepresentant Samuel Martinsson

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:08.

§2 Val av
justerare

Linnea Hallin väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Oliver har skrivit ett utkast till verksamhetsberättelsen.

• Linnea har bokfört första kvartalet och andra diverse kassörsuppgifter.

• Mikael har gjort ett inlägg i Facebookgruppen.

• Patrik har varit i kontakt med PA och andra medlemmar av fakulteten inför
Cocktailpartyt.

• Christian har dragit igång med kursutvärderarna.

• Tobias har kollat på kursplanen för åk 2 och 3.

• Mijo har skrivit recept som man kan laga hemma inför Cocktailpartyt.

• Victor har lagt upp alla protokoll som skall vara uppe.
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§5
Kursutvärderare

Vi har inte kursutvärderare i alla kurser än. Det största problemet just nu är kurserna
i trean. Vilka kurser som saknar utvärderare finns i driven. Vi skall annonsera ut
positionerna under LV1 och saknar vi fortfarande folk så lottar vi ut positionerna i
LV2.

§6 Programplan
F

Vi har kollat igenom programplanen för F. Diverse synpunkter diskuterades och
Tobias tar med sig dessa till mötet. Ett urval av synpunkterna finns dokumenterade
i Slack och mailen.

§7 Cocktailparty Vi har haft ett möte med PA där vi diskuterade Cocktailpartyt. Upplägget som det
ser ut nu är att 17:15-17:45 så har vi Q&A med PA, sedan delar vi in oss i grupper
för andra aktiviteter. Det vore bra om vi gav ansvar för varje rum till någon som ser
till att allt fungerar just där. Vi måste komma på ett sätt att kommunicera mellan
oss själva under arrangemanget. Vidare diskussion sker i Slack. Patrik mailar PA och
ber dem förbereda en kort introduktion. Vi skall ha ett kortare möte 3/11 19:00.

§8 Teambuilding Då det finns nya restriktioner i Västra Götaland så begränsas vad som vi kan göra
som teambuilding. För att se till att det är säkert så vill vi spela frisbygolf. Det
kommer ut en doodle för att bestämma tid.

§9 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 10 november 2020.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.03.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
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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