
Möte 20/21:SNF-29
Studienämndsmötesprotokoll 9 mars 2021

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

9 mars 2021

Tid: 12:03
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. 12:03.

§2 Val av
justerare

Tobias Gabrielii väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Oliver har mailat och planerat möten.

• Christian har mailat samt haft kontakt med en student angående tentagransk-
ning.

• Mijo har samlat in tentor.

• Patrik har uppdaterat F-tek.

• Samuel har gjort ett inlägg kring Ladokproblemen.

• Linnea har fixat med presentkorten.

§5 Kurser

• F1,TM1: Det flyter på.

• F2: Det flyter på.
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• TM2: Det flyter på.

• F3,TM3: Det flyter på.

• Master: Det flyter på.

§6
Cocktailpartyt

Philippe Tassin skall föreläsa på Cocktailpartyt läsvecka 1. Fakulteten kommer bjudas
in under veckan. Vi skall likt förra gången lägga ut en fråga till läsperiodens föreläsare
om de vill ha diskussionsrum efter föreläsningen.

§7 Aspning

§7.1 Krav- och
meritprofil

Krav- och meritprofilen gicks igenom och uppdaterades inför valberedningsintervju-
erna.

§7.2 Planering Vi skall informera om aspningen snart. När första passet närmar sig så skall även
påminna. Patrik fixar så att schemat för aspningenen går att finna på F-tek. För
att kommunicera med asparna så bestämdes det att vi till en början skall gå via
Facebook men sedan bjuda in alla till en discordgrupp.

Inför (P)ost- och vinkvällen så skall vi lägga ut ett formulär för att få en bild av
hur många som kommer samt hur mycket mat som skall köpas in.

§8 Avstämning
av uppdrag

Presentkorgarna till guldkritan är planerade men inte beställda. Presentkorten är
skickade.

§9 Övriga frågor • Guldpriserna: Eftersom en stor del av sektionen inte var på Sektionensmiddag
så vill vi göra ett facebookinlägg för att ytterligare presentera vilka som fick
priserna.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 23 mars 2021.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.03.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Tobias Gabrielii
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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