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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

18 januari 2020

Tid: 12:05
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim [12:40-]
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

Patrik Wallin Hybelius 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

• Patrik har haft lite inlämningar. Har också sett till att Fredrik Höök skall
föreläsa på Cocktailpartyt.

• Christian har fixat alla kursutvärderare till ettan.

• Linnea har väntat på revisorerna. Detta har förhindrat lite verksamhet som
skulle ha skett. Hon har också hört att kåren vill att alla sektioner använder
samma bokföringssystem.

• Tobias har sett över att lägga till fler valbara kurser LP 2 för årskurs 3.

• Victor har införskaffat ett nytt tangentbord för att kunna utföra sina uppgifter
som sekreterare smidigare. Detta kommer inte betalas av SNFTM .

• Mikael har haft en trevlig jul med familjen.

• Samuel har också haft en trevlig jul.

• Mijo har också haft en trevlig jul.
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§5
Cocktailpartyt

Torsdag, 21/01 17:30, skall vi hålla ett Cocktailparty. Inför detta vill vi se över om
det går att endast släppa in de med Chalmers konton. Detta är för att slippa de
störande momenten som vi upplevde under förra Cocktailpartyt.

Vi vill även kunna erbjuda egna Zoom-rum till de föreläsare som kommer då detta
föreslogs i feedbacken. För att göra det mer intressant och för att ha en utgångspunkt
så skall vi maila föreläsarna och fråga om de vill göra någon sorts aktivitet i sitt rum
eller endast samtala. Exempel som kom fram var: Korttrick och andra intressen hos
föreläsarna, Pictionary eller Codenames. Vi vill dock lämna valet upp till föreläsarna
om de har några egna idéer.

Vi skall skicka ut recept tillsammans med informationen för arrangemanget. Vi
vill informera så snart som möjligt om arret.

§6
Jämställdhets-

rådsrepresentant

Vi skall utse en representant till jämställdhetsrådet.

Beslut: Vi valde Linnea till SNFTM :s jämställdhetsrådsrepresentant.

§7 Övriga frågor • Planerande workhäng: På fredag, 22/01 15:00, skall vi ha ett workhäng
där vi vill bestämma hur vi skall lägga upp den kommande terminen
angående arbetsbelastning med mera.

• Mötestid: Det kommer ut en doodle där vi bestämmer när ordinarie
mötestid skall vara under terminen.

§8 Nästa möte Nästa möte blir 27 januari 2021.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Patrik kl. 13.03.

Patrik Wallin Hybelius
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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