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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

30 mars 2021

Tid: 12:06
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

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. 12:06.

§2 Val av
justerare

Patrik Wallin Hybelius väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Det har varit två asparr samt ett cocktailparty som alla varit på.

• Oliver har varit på styretmöte samt mailat mycket.

• Patrik har varit på institutionsråd.

• Linnea har beställt kläder till Christian och Samuel.

• Victor har beställt presentkorgar.

• Samuel har informerat kring asparren.

• Christian har mailat samt fixat kursutvärderare.

• Tobias har fixat mastersintervjuer.
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§5 Kurser

• F1,TM1: I Mek2 är det väldigt många veckovisa uppgifter. Annars så flyter
det på.

• F2: Det flyter på.

• TM2: Det flyter på.

• F3,TM3: Det flyter på.

• Master: Det finns access till exjobbsrummen nu.

§6
Institutionsråd

Det har varit ett institutionsråd där bland annat några konsekvenser av ekonomi i
balans diskuterades. 114 personer har slutat antigen frivilligt eller inte. Tre av dessa
är från fakulteten. Det är lite oro på institutionen då de har ont om folk nu och
det är väldigt svårt att anställa nya. Detta påverkar även det pågående arbetet med
representationen. Det framkom dock att det inte är krisläge med anställningen utan
endast en olägenhet. Målet är att ha ekonomin i balans 2022.

Det talades även om kraven på anställningar och att forskningen skall vara an-
vändbar för samhället. Speciellt så poängterades det att formuleringen av dessa gjorde
det svårt att utföra grundläggande forskning som inte har direkt verkan för samhället.

§7
Mastersintervjuer

Mastersintervjuerna är under kontroll. Det är endast 4 mastrar som inte det finns
några intervjuer för i nuläget. Dessa är LOL, SYS, AEM och COM. Intervjuerna skall
komma ut 2 veckor innan valet så att det finns tid att läsa igenom dem innan valet
görs.

§8
Föreläsningsserien

Vi har två spikade föreläsningar till föreläsningsserien. De skall vara de två veckorna
som följer efter omtentaveckan. Vi hoppas att hitta två föreläsare till, helst kvinnliga
då vi endast har män i nuläget.

§9
Asparrangemang

Vårat nästa asparr är caseadillakvällen vilket behöver förberedas mer än de tidigare
arren. Vi vill även få in en diskussion kring verksamhetsplanen på arrangemanget. I
planeringen så måste det finnas tid till att göra sina quesadillas.

§10 Tryck av
kläder

Två hoodies och två skjortor finnas att hämta upp till tryckningen. Tryckningen skall
ske under omtentaveckan. Vi skall boka focus den tiden som vi har tänk att trycka
på för att se till att lokalens begränsningar följs.

§11 Övriga
frågor

• Modultext: Samuel tar hand om att se över modultexten.

• Mail från Hegarty: Det har kommit ett mail från Hegarty till alla som går
flervariablen. Han säger att han inte kommer rapportera in tentorna i Ladok
tills någon tillkännager att de spridit en länk till en av föreläsningarna som
Heagarty tidigare skickat ut. Vi skall kontakta PA och uttrycka att vi förstår
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hur han känner men att vi inte anser det vara en motiverad handling då det
drabbar många som ej varit inblandade.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 6 april 2021.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.16.

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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