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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. 12:13.

§2 Val av
justerare

Patrik Wallin Hybelius väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Oliver har bestämt tiden för mötet med PA och SYV. Han var även på SaFt i
helgen och ett extrainsatt styretmöte angående kommunikationen inom styret.
Tyvärr missade han UU-mötet.

• Linnea har fixat med kassörsgrejer.

• Mikael har sammanställt sammanställningarna av distansstudieenkäten.

• Patrik har varit i kontakt med föreläsarna som var på Coctailpartyt och har
fått tips till nästa gång.

• Christian har hittat en kursutvärderare för Matfysen.

• Victor har kollat på vad som behöver göras inför Guldäpplet.

• Mijo har varit på kursnämnd och mailat med Julie om mat-arret.

• Samuel har varit på kursnämnd.
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§5 Kurser

• F1,TM1: Det flyter på.

• F2: Det flyter på.

• TM2: Det flyter på.

• F3,TM3: Det har skett några förändringar i Matfysen.

• Master: Det flyter på.

§6 Kursnämnder
och

mittkursmöte

Det har vart två kursnämnder och ett mittkursmöte sedan förra mötet.
I Matfysen så talades det bl.a. om belastning, åsikten hos examinator var att för

att få en 5:a så skall det krävas en del jobb. De som svarade på enkäten är relativt
nöjda med kursen. Det uppkom bra kommentarer angående föreläsningarna och inte
så mycket som väntat om arbetsbelastningen.

I Vektorfält så har det gått bra generellt. Det nämndes att man vill försöka inkor-
porera anonyma frågor när salsundervisningen återgår då dessa varit uppskattatade.

Under mittkursmötet för Fortsan så talades det bland annat om frågor på före-
läsningarna. Mikael har förändrat sin föreläsningsteknik och folk är generellt nöjda.

Vi har även fått feedback från Matfysen. Mittkursenkäten visade att kursen var
tuff. Henrik har tagit tag i detta och kommer dra ned på inlämningarna och han har
också förtydligat att muntan inte var så allvarlig som tidigare trott. För övrigt så
tycker Oliver att Henrik är mysig.

§7 SaFt SaFt var i helgen. Det talades mycket om vad som hade gjorts på de olika uni-
versiteten angående bl.a. studierna och den psykosociala hälsan. Det framkom att
examinationerna tycks ha fungerat mycket bra på Chalmers jämfört många andra
universitet.

Något som vi bör ta med oss från diskussionerna är att uppmana kurser att införa
gruppuppgifter. Det hjälper till att skapa en nödvändig social samvaro för eleverna.

§8 Möte med
PA/SYV

Vi skall ha möte med PA på vår ordinarie mötestid nästa vecka 16/12. Det ska därför
skickas ut en doodle för att planera in tiden för vårt vanliga möte.

Saker vi vill ta upp med PA är bl.a. de tidigare nämnda gruppuppgifterna, den
extra sammanställningen som skall ut till examinatorerna samt programplan och -råd
för TM.

§9 Mat-arr Vi skall ha vårt mat-arr nästa vecka 18/12. Arret kommer till största del skötas av
Julie. Vi skall lägga upp ett inlägg på Facebook med inköpslista och recept. Mijo och
Mikael tog på sig ett huvudansvar för arret.
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§10 Saker att
fokusera på
under året

Nu har vi suttit i SNFTM ungefär halva vår tid. Vi bör börja se över våra överläm-
ningar kontinuerligt. Det kan även vara bra för alla att se över verksamhetsplanen
och fundera på hur vi jobbar med den. Resten av diskussionen kring denna punkten
bordläggs till nästa möte.

§11 Övriga
frågor

• Kursnämnd: Det diskuterades hur man skulle agera som SNF:s representant
på en kursnämnd.

• Tavelpresentationer: Det har framkommit att det skall vara tavelpresenta-
tioner på plats i Flervarren. Vi vill driva att det skall vara okej att inte behöva
befinna sig på plats om pandemin fortfarande är en faktor i vår.

• Läsperiodsutvärdering: Ett förslag har kommit upp om att ha utvärderingar
av läsperioderna och hur olika kurser fungerar parallellt. Diskussion av denna
punkt bordläggs till senare möte.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 16 december 2020.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.06.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Patrik Wallin Hybelius
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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