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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

23 mars 2021

Tid: 12:05
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. 12:05.

§2 Val av
justerare

Samuel Martinsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Samuel har gjort ett par inlägg i på Facebook. Han har även varit på OSA-
skyddsrond.

• Patrik har färdigställt mycket inför Cocktailpartyt. Han har även varit på in-
stitutionsråd.

• Victor har fixat med Guldpriserna.

• Christian har börjat fixa med kursutvärderarna.

• Mikael har fixat med kurstabellen på F-tek.

• Mijo har gjort posters, skurit ost samt skrivit ett facebookinlägg.

• Linnea har lämnat ut kortdetaljer samt hjälp Mijo med osten.

• Oliver har mailat mycket.
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§5 Kurser

• F1,TM1: Vi har fått ett mail angående id-kontrollerna på flervariabel tentan.
Dessa skedde i helgrupp så att allas id-handlingar visades för alla studenter. Vi
vill ta detta vidare till programansvariga.

• F2: Det flyter på.

• TM2: Det flyter på.

• F3,TM3:Ommuntan i kvanten har problem att boka en lokal.

• Master: Det flyter på.

§6
OSA-skyddsrond

Det har varit en OSA-skyddsrond där miljön och hälsan på TM diskuterades.

§7
Cocktailpartyt

På Cocktailpartyt så har vi bjudit ett par föreläsare för att delta i diskussionsrummen
efter föreläsningen. Två nya personer accepterade inbjudan.

§8 Aspning (P)ost- och vinkvällen är nära. Den skall börja med presentation av posterna följt av
diskussion med asparna i breakout room. Det skall bestämmas i samråd med asparna
om kommunikationen skall ske genom Discord eller Messenger.

Inför “är SNFTM Gameboy?” så skall det höras med asparna vad de vill spela
genom den bestämda kommunikationsvägen. Det skall i första hand vara något som
folk inte spelar på andra aspningar.

§9 Övriga frågor • Föreläsningsserien: För föreläsningsserien så behöver vi hitta fler föreläsare.
För att öka representationen så vore det bra att hitta en kvinnlig föreläsare.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 30 mars 2021.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.07.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Samuel Martinsson
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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