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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2014-03-07

Tid: Fredag 2014-03-07
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
Jonas ”Christmas” Källén väljs till justerare.

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

§4. Uppföljning av beslut
Förutom att alla inte kollat dropboxen verkar det mesta vara gjort.

§5. Runda bordet
Christmas har haft möte med en föreläsare som har bonuspoäng som bara är giltiga
vid ordinarie tentan. Han har ocks̊a planerat lite mer med aspningen och h̊allt p̊a en
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del med de klagom̊al som kommit in ang̊aende bonusuppgifterna i flervariabelanaly-
sen.

Max har varit p̊a mötet om podio och har inte hunnit trycka kläderna än men ska
göra det omg̊aende.

Ingrid har pratat med Johan i FARM ang̊aende FFF-eventet samt varit med p̊a mötet
om podio. Hon har ocks̊a satt upp asplunchaffischer och letat kursutvärderare.

Grabbe har skickat ut ett matschema och fixat klart det protokoll han skrev för ett
tag sedan.

Int har kikat runt p̊a dropboxen.

Jossan har fixat föreläsare till cocktailpartyt, han har ocks̊a pratat med Pontus an-
g̊aende nya ftek.

David har ocks̊a varit p̊a podiomötet men även ett möte med Vincent samt skickat
pengar till folk.

Ponani har varit p̊a podiomötet och bokat bastun till aspningen. Han har mejlat de
nya kursutvärderarna och det finns en lista p̊a podio över vilka kurser som inte har
utvärderare ännu.

Lejon har informerat i klassen om kursutvärderare och asplunch samt lagt upp lite
protokoll p̊a podio.

Kalldal har jobbat en del med bonuspoängen fr̊an programmeringsduggan samt gransk-
ningen av de tentorna. Han och n̊agon mer kommer att träffa de andra studienämn-
derna p̊a ett omstruktureringsmöte n̊agon g̊ang i LV1 eller LV2. Han har ocks̊a pratat
med FARM som vill vara med under minglet vid nästa cocktailparty.

John har informerat i klassen och pratat lite om bonusuppgiften.

§6. Kursutvärderingsfrämjande
Ponani presenterar en idé om att tävlingen ska ske årskursvis. För att f̊a effekt s̊a bör
det informeras mycket i samband med att enkäterna kommer ut och att uppmuntra
nya kursutvärderare. Beslut: Lejon och Grabbe ska styra upp detaljerna för detta
projektet.

§7. Cocktailparty
Sven Andersson som är studerandeombudsman p̊a Johanneberg kommer att föreläsa
om fusk, Pontus kommer preseentera nya ftek lite snabbt efter föreläsningen. Under
minglet kommer k̊aren, styret och FARM att vara där i och med det nya projektet
studentrösten. Beslut: Ingrid fixar affischer. Beslut: Grabbe tittar igenom förelä-
sarlistan samt mejlar ut inbjudan i början av LV1. Beslut: Christmas bokar bilen
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till m̊andag LV1 för att handla till asplunchen och cocktailpartyt. Beslut: Grabbe
och Jossan, eventuellt fler åker och handlar.

§8. Aspning
Christmas har gjort en grovplanering som finns p̊a podio och ska skicka ut ansvars-
omr̊aden. Han har ocks̊a fixat en budget som David ska kolla med Vincent om det är
okej att vi drar över p̊a aspbudgeten.

§9. Podio
P̊a informationsmötet som hölls i m̊andags bestämdes det att vi borde använda oss
av Podio för att strukturera upp v̊art informationsutbyte. Beslut: Lejon och Ingrid
ska kolla p̊a hur infrastrukturen i Podio kan byggas upp för att passa oss.

§10. MATLAB-bonusuppgifter
Det nya redovisningssystemet har inte fungerat felfritt och det är inte säkert om det
har f̊att önskad effekt. För att kolla detta ska det göras en separat enkät. Beslut:
Alla ska fylla i fr̊agor man kommer p̊a podio.

§11. Föreläsningsanteckningar
Jossan söker studenter som vill skriva föreläsningsanteckningar Beslut: Jossan lägger
upp p̊a podio vilka kurser som det behövs till.

§12. Julbordet
P̊a styretmötet i torsdags diskuterades det hur man kan göra för att underlätta för
DP vid julbordet som h̊alls varje år. SNF som helhet är dock inte intresserade av att
hjälpa till vid julbordet.

§13. Mötet avslutas
Oscar ”Kalldal” Kalldal avslutar mötet.
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