
Möte SNFTM 2014-02-21

Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-02-21

Tid: Fredag 2014-02-21
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande: Jonas ”Christmas” Källén
Kassör: David Svensson
Sekreterare: Lotta ”Lejon” Bergbom
Kursutvärderingsansvarig: Oskar ”Ponani” Larsson
VeckoBLaderist: Josef ”Jossan” Hansson
Masterutvärderingsansvarig: Maximilian Ludvigsson
Ledamot: Ingrid Strandberg
Ledamot: Alexander ”Grabbe” Grabowski

Årskursrepresentant F1: Jacob ”Int” Olsson

Årskursrepresentant TM1: John Norell

§1. Mötet öppnas
Oscar ”Kalldal” Kalldal öppnar mötet.

§2. Justerare
John Norell väljs till justerare.

§3. Föreg̊aende protokoll
Protokoll fr̊an föreg̊aende möte läses upp.

§4. Runda bordet
Kalldal har tillsammans med Christmas pratat med Jana om hur räknestugor och
liknande ska organiseras i höst. Han har ocks̊a delat ut guldäpplet under sektionens
middag och mejlat lite ang̊aende en föreläsare som ej vill ha mittkursmöte.

Lejon har mejlat de nominerade och vinnarna av guldäpplet och bjudit in dem till
sektionens middag.

Christmas har ocks̊a pratat med Jana och delat ut guldäpplet.

David fixade baguetter till BSD

Jossan skrev ut checkar och har mejlat lite med ping pong.
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Ponani har kikat lite p̊a mittkursenkäter och p̊aminnt om vad som gäller för nämn-
derna.

Max har fixat motiveringar till Guldäpplevinnarna.

Ingrid har fixat diplom, köpt ramar och gjort om mallarna lite.

Grabbe har börjat kika p̊a en lathund att dela ut till föreläsare och ska skicka ut
doodle om matschema.

Int var med p̊a möte med FnollK.

John har tagit det lugnt.

§5. Uppföljning arbetsroller
Kalldal tycker det känns bra att fler har tagit ansvar och kollar s̊a att folk har koll p̊a
sina ansvarsomr̊aden. Beslut: Kalldal skickar ut en doodle för att ytterligare titta
p̊a uppdelning av poster.

§6. Cocktailparty
Beslut: Ponani bokar kollektorn till nästa cocktailparty Beslut: Jossan ska kola med
Jari om han kan vara där och föreläsa. Det funderas över att eventuellt ha n̊agot att
göra med att nya ftek ska lanseras. Jossan och Grabbe är ansvariga.

§7. Kursnämnder/utvärderingar
Ponani ska kolla upp hur dokument kan sparas Beslut: Ponani skickar ut en doodle
för att fler ska vara med och hjälpa honom.

§8. FFF-event
Eventet kommer att h̊alla p̊a en heldag den 2 april och g̊ar ut p̊a att doktorander
ska inspirera till exjobb p̊a fysikinstut. FARM kommer vara med och ha en slags
minimässa med forskningsnära företag. SNFs uppgift kommer att vara att sköta PR
för eventet som riktar sig mot masterstudenter. Beslut: Ingrid och Grabbe kommer
att vara lite mer ansvariga, Kalldal lämnar över sin kontakt till dem.

§9. Intromatte mottagning
Fortfarande lite oklart hur detta kommer att se ut. Det verkar som om skolan kommer
att rekrytera studenter som kommer h̊alla i den numera frivilliga intromatten för de
nya studenterna. Det kommer antagligen att h̊allas i stora grupper för att inte bli
logistiskt jobbigt. Eventuellt kommer studenterna p̊a AT ocks̊a vara med d̊a deras
programansvariga tyckte att v̊art koncept lät bra. Det ska pratas mer med Jana för
att komma fram till en konkret lösning.

§10. Planera aspning
Det sp̊anas lite p̊a vad aspningen ska inneh̊alla för arr, idéer som dyker upp är
asplunch, (p)ost och vinkväll samt puffning av cocktailpartyt. Beslut: Ponani bokar
FB till asplunchen som ska h̊allas m̊andag LV1. Beslut: Christmas fixar värmesk̊ap
till samma tillfälle. Beslut: Christmas fixar en doodle för att samla de som vill
planera aspningen noggrannare.
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§11. Mötet avslutas
Oscar ”Kalldal” Kalldal avslutar mötet.

Lotta ”Lejon” Bergbom John Norell Oscar ”Kalldal” Kalldal
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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