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Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Matansvarig Lina “Festis” Hultquist
Årskursrepresentant Helena Andersson

Sammanfattning

• Alla i SNFTM som kan hjälpa till innan BSD:n ska komma och hjälpa till.

• Guldäpplet ska delas ut på torsdag; Gabriella köper ramar till diplomen och
Victor fixar underskrifter från programansvariga.

• Information om vad mastersarbetsgruppen pratat på dess senaste möte.

• Vi utarbetar ett förslag på hur vi vill att Mastersmässan ska se ut.

• Information om vad som sades på kursnämnden i Planeternas fysik RRY120.

• Vi har fått mejl från samarbetsorganisationen IAPS: Victor hör av sig till KTH
som är med i denna organisation för att få mer information om vad organisa-
tionen handlar om.

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Johan Winther väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.
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§4 Runda
bordet

• Johan har bokat Hilbert den 31 mars för ohmsits. Han har även gjort ett face-
bookevent för BSD:n och ska skriva ut affischer idag. Aspfilmen är ej klar än,
men arbetet går framåt.

• Gabriella har hämtat de tryckta hoodiesarna samt gjort diplom till Guldäpplet.

• Niklas har också hämtat hoodiesar. Han har även varit på kursnämnd i Plane-
ternas Fysik.

• Eric har lagt upp tentor och duggor på ftek.se.

• Gurkan har beställt mat till BSD:n.

• Björn har gjort enkät angående mastersvalet och delat ut denna. Han har börjat
sammanställa svaren så smått. Han har även varit på möte med arbetsgruppen
med anledning av mastersvalens ihopslagning.

• Victor har fram tills nu ej fått alla mejl som skickats till snf.ordf-mejlen. Han
har även diskuterat idéen om mastersmässa med PA för Teknisk Fysik Jana.

§5 Sektionens
vecka

Alla som kan vara med innan BSD ska komma och hjälpa till. Victor hämtar lob-
vagnen när maten ska hämtas. Vi kör på samma upplägg när det gäller utdelning av
mat som förra gången (ett första bord med datorer för namn, samt ett bord med ve-
getarisk mat och ett bord med icke-vegetarisk-mat därefter). Vi sätter upp sopsäckar
innan föreläsningen så att sophanteringen går smidigt efteråt. Victor introducerar
Julie Rowlett.

Angående Guldäpplet: Gabriella köper ramar till diplomen och Victor fixar un-
derskrifter från programansvariga Jana och Johan.

Vi behöver även informera informera inför BSD; vi delar ut olika föreläsningar
som vi informerar på.

§6
Mastersgruppen

Mastersprogrammens sammanslagning ska vara färdig i maj; man ska samla in fler
åsiktsenkäter från mastersstudenter och F3:or samt höra med andra högskolor gjort
i Sverige och utomlands med liknande problem. Nästa möte med arbetsgruppen är
på torsdag.

§7 Mastermässa Victor har pratat med Jana och Bengt-Erik angående detta, som föreslog att vi skulle
utarbeta ett förslag på hur vi vill att mastersmässan ska se ut som Victor kan ta med
sig när han pratar med mastersprogramansvariga.

De mastersprogram som är associerade med F och TM är Physics and Astro-
nomy (MPPAS), Applied Physics (MPAPP), Nuclear Science and Technology (MP-
NUE), Complex Adaptive Systems (MPCAS), Engineering Mathematics and Compu-
tational Science (MPENM), Nanotechnology (MPNAT) och Lärande och Ledarskap
(MPLOL).

Vi vill att mastersprogrammen håller i en intresseväckande föreläsning (ej enbart
informativ) om vad ett mastersprogram innebär samt bjuder på frukost och lunch, för
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att öka intresset från studenternas sida. Det skulle vara bra att ha alumner som pratar
åtminstone en stund på föreläsningen (alternativt står i informationsbås utanför) för
att påvisa att alla program gör en anställnigsbar.

EftersomMPCAS är det mest populära programmet i dagsläget vill vi att de ligger
först för att locka dit studenter tidigt som stannar kvar och lyssnar på informationen
om de andra programmen. Vi vill inte att föreläsningarna ska ligga parallellt då man
ställer mastersprogram mot varandra som båda skulle kunna vara intressanta för en
student. Om var föreläsning är ungefär 45 minuter skulle det ta en förmiddag och
lite till att gå igenom alla mastersprogram, vilket känns genomförbart.

Vi vill att mastersmässan ska ligga så att den passar med mastersvalet, som
öppnar 31 mars och stänger 2 maj; den 4 april är helt tom för både F3 och TM3 och
skulle således passa oss perfekt.

Eftersom det är första gången som denna mastersmässa skulle hållas behöver vi
göra mycket reklam för den.

§8 Kursnämnd
Planeternas

fysik RRY120

Under kursnämnden diskuterade man anledningar till att inte så många studenter
är intresserade av denna valbara kurs. Bland annat funderade man på att namnet
låter lite gymnasieaktigt och som om det rör sig om geologi, samt att det finns många
andra kurser den läsperioden som studenterna är intresserade av att läsa. För att öka
intresset skulle man kanske kunna inkorporera uppgifter om planetbansberäkning i
Mekanik 2 och Vektorfälten. Man diskuterade även om man kanske ville byta ut
kursen mot masterskursen Astrofysik istället, men det verkade inte så genomförbart.

§9 IAPS Vi har fått ett mejl om en samarbetsorganisation som bland annat KTH:s fysiksektion
är med i. Mejlet är dessvärre inte särkilt tydligt med vad samarbetet handlar om, så
Victor hör av sig till KTH:s organisation för att få mer klarhet.

§10 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 28 februari 2017.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.

Veckans citat “Ett förslag på namn var ju Astrology and Cosmetology” - Wåhfflan
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