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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

Asp Alexander Jonsson

Sammanfattning

• Planering av lokal till mattepuben (arrangemang under mottagningen)

• Redogörelse om vad som sades under kursnämnden i Programmeringsteknik.

• Val av representant från SNFTM till valberedning av aspar.

• Information från ordförande: vad som hände på SAFT, de nya högskolepo-
änggränserna som satts in för att bli uppflyttad till en ny årskurs samt hög-
skolepoänggränser för att bli ersatt utgifter erhållna av studenter till ett nytt
obligatorisk moment.

• Diskussion om utvecklandet av mastersenheten.

• Diskussion om ett eventuellt nytt SNFTM -evanemang: Årskursforum.

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Lina Hultquist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

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

• Problemen med kandidatarbetena finns på alla institutioner.

• Johan har bokat lokal till BSD och pratat med föreläsaren Mattias Marklund.

• Niklas har mejlat med kursutvärderarna.

• Björn har hittat studentrepresentanter till den psykosociala ronden åt PA för
F Jana Madjarova.

• Victor har varit på SAFT i Umeå, konferensen hade varit givande. Han har även
mejlat med FnollK; de vill ha hjälp att hitta lokal åt oss under mottagningen för
pubquizet. Till slut har vi fått lov att vara i Nexus - Fysikhusets personalrum.
Det finns ingen spis där, men massa microvågsugnar.

• Gabriella har tillsammans med Victor skrivit case till casekvällen samt med-
verkat på kursnämnden i programmeringsteknik.

• Helena har mejlat med Peter Hegarty samt skrivit på sin överlämning.

• Alexander aspar SNFTM och är intresserad av vår verksamhet.

§5 Kursnämnd i
programme-
ringsteknik

Från och med nästa iteration av kursen så kommer Erland Holmström ej vara exa-
minator i Programmeringstekniken. Detta då både PA för F Jana Madjarova samt
Erland själv bett om en ny examinator. Kursnämnden var i övrigt hätsk, men kon-
struktiv.

Det sammanfattade intrycket på kursen var under 3 i genomsnitt, vilket betyder
att en åtgärdsplan måste sättas in till nästa iteration av kursen.

Det kommer högst troligen att bli en tillfällig examinator i kursen nästa år, då
det är kort tid att tillsätta en permanent examinator.

§6 Aspning Det kommer att vara valberedning av asparna på lördag och vi behöver någon som
kan sitta med som SNFTM :s representant; vi bestämmer att Johan går.

Vi måste samtidigt hitta fler aspar för att fylla alla poster.

§7 Information
från ordförande

• UU8: Inte mycket relevant sades på UU8.

• SAFT: Under SAFT diskuterade styrena samarbetet över universiteten, men
jämförde även arbetsuppgifter och situationer på respektive lärosäte. Studie-
nämnden på F-sektionen på Chalmers har mer möjlighet att påverka utbild-
ningen än på andra ställen; dock tog Victor med sig en tanke från diskussionen,
se mer under Årskursforum.

• Poänggränser: Från och med i år kan studenter som ej uppfyller en viss hög-
skolepoänggräns för varje år ej flyttas upp till nästa årskurs, utan måste be-
stämma ett möte med studievägledaren för att skapa en individuell studieplan.
Detta beslut togs i början av läsåret men har ej kommunicerats till studenterna
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eller studienämnden förrän nu. Vi hoppas att detta ej kommer att påverka det
psykosociala läget negativt.
Under år 2 kommer F:arna att ha ett obligatorisk studiebesök; antingen på
Max IV i Lund; CERN i Genève, Schweiz; eller på Onsala Observatorie. Dock
kommer det att kosta pengar att åka till Max IV och CERN och det kommer
enbart att vara subventionerat av skolan om man uppfyller en viss poänggräns.
Detta är mycket exkluderade och verkar likaställa högskolepoäng med kompe-
tens. Dock är det ett bra initiativ med ett studiebesök eftersom det är något
som saknas på vår utbildning. Det är lite tråkigt att det kommer att ligga i
tvåan eftersom F:arna redan är streessade under det året, men vi kan ej heller
placera den på en bättre plats.

§8
Mastersenheten

Under vårt år hittade vi inga studenter som var intresserade av att vara med i master-
senheten. Vi funderar på om vi ska införa ett belöningssystem likt det som vi har för
kursutvärderingar på kandidatnivå. Ett förslag är att lotta representanter, men det
kommer förmodligen att att vara effektivt. Vi behöver förmodligen öka informationen
om att det är ett viktigt arbete, från SNFTM :S håll men även från utbildningsseke-
teraren, programansvariga och föreläsare.

§9
Årskursforum

På KTH har man i slutet av varje läsår ett årskursforum där man kommer in i
slutet av en föreläsning och diskuterar med klassen hur det sammanfattade intrycket
av året är. Vi funderar på om man skulle kunna implementera något liknande på
F-sektionen, och i så fall hur. Eventuellt skulle man kunna ha det i samband med
sektionsmötet, och då fråga alla årskurser hur de upplevt året. Vi funderar också på
om man skulle kunna ha det som en lunchföreläsningsgrej, eller en enkät i stil med
kursutvärderingarna. Hur forumet än tar sitt uttryck skulle den hur som helst hjälpa
SNFTM i överlämningssynpunkt.

§10 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 2 maj 2017.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:00.
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Veckans citat Lina: “Har du fortfarande blått glitter i örat, Wåhfflan?”
Victor: “...jaaaaaaaa...” *sadface*
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