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Teknisk fysiks ledningsgrupps möte 2018-01-30 
Minnesanteckningar  

Närvarande:  

Krister Wiklund 

Lars-Erik svensson 

Amanda Krantz 

Oskar Dahlin 

Jonathan Dartland 

 

Notera: För saker som ska utföras så har ansvarig person (i flesta fall) markerats med fet stil 

nedan. 

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet.  

a. Förra mötets anteckningar gicks igenom. 

b. Alla oavslutade punkter kunde hänskjutas till dagens möte. 

2. Studievägledning, nyckeltal etc: 

a. Många startar exjobben nu. Ser ut att bli 36 under våren. Mest H13 men även många H12. 

b. Krister önskar rapport om hur många som är kvar av H17 och H16. Lars-Erik kollar. 

c. Hur har Endim 2 gått för H17? Lars-Erik kollar. 

3. Våra aktuella kvalitetsprojekt (dokumenteras på webben bl. a.) [Stående punkt]: Alumnprojekt 

och Hållbarhetsprojekt (2 kurser under utarbetande) 

4. Inför vårens mässor: Utställningsmaterial, foldrar, bemanning…… 

a. Foldrar: Nya bilder och eventuellt annan font. Amanuenserna slutför förslag snarast. 

b. Material: Dimkammare (Krister) och eventuellt robotarm (amanuenser) ska med.  

c. Bemanning gymnasiemässa:(8-ca 15) Lars-Erik hela dagen, Maria sköter presentationer 

och finns med en del. Krister efter lunch. Amanda förmiddag, Oscar eftermiddag och 

Jonathan täcker upp. Eventuellt någon ytterligare student. Jonna kommer sannolikt med 

också. 

d. Ingenjörsmässa: Amanuenserna tar fram tre förslag på hur den ska läggas upp. 

5. Progress report: Vår webb [Amanda] Test pågår av nya webben. RT fungerar. Lukas ska skriva RT-

manual för vidare arbete. Programhemsidan uppdateras i långsammare takt i mån av tid. 

6. Progress report: Alumn och jubileumsarbete [Jonathan] Utvärdering av Jubileumsarbetet pågår. 

Planering för 30-årsjubileum. Rutindokument för Alumnarbetet. Alumnarbete med TFE. 

7. Progress report: Programenkät [Oskar] Ut i slutet på april/början av maj 

8. Progress report: Kombinerade profiler [Oskar]. Finns gjorda men inte riktigt klara för allmänt 

bruk ännu. Fler kombinationer på gång. En del detaljändringar diskuterades. 
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9. Amanuenserna håller regelbundna möten med ett större möte inför ledningsgruppsmötena. 

Protokoll från mötena ber vi amanuenser maila ut till ledningsgruppen. Protokoll från mötet finns 

i bilagan nedan. 

 

10. Övrigt 
a. Saknas: Rutindokument för tillsättande av nya amanuenser 

b. Backup 1: Jonathan vill köpa extern hårddisk för amanuens backup. Krister kollar. 

c. Backup 2: Hur sker/ska ske  - allmän backup? Box? Annat? 

 
 
11. Nästa möte. Maria doodlar som vanligt - svara snabbt! 
 

       

 

 

Bilaga: 

 
Protokoll Amanuensmöte 2018-01-24 

Närvarande: 

Amanda Krantz (IT-amanuens) 

Oskar Dahlin (Kvalitetsamanuens) 

Jonathan Dartland (Samverkansamanuens) 

Notera: För saker som ska utföras så har ansvarig person markerats med fet stil nedan.  

 

1. Mötet öppnades klockan 11:40 

2. Rutiner och praktiska saker 

a. Alla ska åter igen bli bättre på att föra in events/händelser i kalendern. 

b. InformationsTV- Lunch-scheman, väder, reklam för profilvaror. Folder ligger på box, 

Amanda Uppdaterar en gång i veckan. Och alla lägger in informationsmaterial i 

mappen.    

3. Genomgång av aktivitetsplanering 

a. Halvtidskickoff 

i. Onsdag 7/2 eller Torsdag 8/2  



 

Institutionen för fysik 

Teknisk fysik 

Lars-Erik Svensson 

Minnesanteckningar 

2018-01-30 

Sid 3 (5) 

 

ii. Olearys och bowla. Boka banor dagarna innan.   

b. Profilvaror 

i. Jonathan har möte med PR-gruppen och tar upp det med dem.  

c. Rutin för rekrytering 

i. När skickas annons för tjänsterna ut? Mitten på feb?  

ii. Sista ansökningsdag runt 15e mars?    

iii. Få in intresserade till gymnasiemässan 28e feb.  
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4. Vad har gjorts sedan senaste mötet 

 
a) Alla 

i) Vad som gjorts sedan senaste mötet.  
 Teminsintroduktion för ettorna och tvåorna.  

 
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

 Få igång informations-Tvn.  
 Planera rekrytering av nya amanuenser.  
 Planera gymnasiemässan.  
 Ha halvtids-kick off för våra undergrupper.  

 
 
b) Oskar – Kvalitet 

i) Vad som gjorts sedan föregående möte. 
 Haft studierektorsmöten med Radiofysik och TFE 
 Hjälpt Amanda med sidorna Närhet och Valbarhet på tf.se 
 Skrivit amanuens-inlägg till Phi 
 Planerat nästa SN-möte 
 Rekryterat till Studienämnden 
 Hjälpt F16 med extrainsatt omtenta i vektoranalys  
 Lagt upp kombinerade profiler på Röda Tråden 
 Sett över programutvärderingen 
 Designat broschyr med Jonathan 
 Hjälpt till med kvaltävlingen i robottävlingen 

 
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

 Utvecklat profiler inom industriell strålningsfysik och Med.tek/Nano 

 Uppdatera KMM 

 Haft ett andra möte med Studienämnden 

 Fått tag på de nya studenterna 

 Annonserat ut tjänst för utveckling av KMM 
 

c) Jonathan – Samverkan  
i) Vad som gjorts sedan föregående möte.  

 Jobbat med rutindokument för alumnhantering.  
 Håller på med utverderingen och sammanfattning för årshögtiden.  
 Håller på med en alumn-enkät som planas att skickas ut under våren.  
 Kommit igång med facebook gruppen för alumner. 100 medlemmar.  
 Bokat och planerat in en lunchföreläsning.  
 Hjälp till med kvaltävlningen i robottävlingen.  

 
 

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 
 Komma igång med ett projekt till PR-gruppen  

◦ Ex profilvaror.  



 

Institutionen för fysik 

Teknisk fysik 

Lars-Erik Svensson 

Minnesanteckningar 

2018-01-30 

Sid 5 (5) 

 

 Fortsätta jobba med alumndatabasen.  
 Börja planeringen av årshögtiden 2018.  

 
d) Amanda – IT 
i) Vad som gjorts hittills. 

 Fått till serverbytet i sammarbete med levonline. Endast test och mailen kvar nu.  
 Skrivit ett dokument till våra utbytesstudenter om förhållningsregler i våra datorsalar.  
 Kvaltävling i robottävlingen.  
 Haft möte med Lukas (förra IT-amanuens) om arbetsbeskrivningen för en IT-amanuens.  
 Påbörjat arbetet med att ta fram bra rutiner för hanteringen av Röda tråden.   
 Beställt en ”innovatorium” skylt.  
 Fixat med vår kvalitetsida på tekniskfysik.se.  

 
  
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

 Fortsätta jobba med serverbytet och felsökning.  
 Skriva en ny arbetsbeskrivning för IT-amanuens och ge förslag på förändringar.  
 Jobba vidare med framsidan för vår programhemsida.  
 Fortsätta jobba på hur vi ska marknadsföra vårat 3D-labb (CDIO) med det nya namnet. Håller 

en dialog med 3D-labbets kontaktperson Sofia.  
 Planera finalen i robottävlingen tillsammans med robotgruppen.   
 Planera in ett CDIO/Innovatorium-möte.  
 Tillsammans med Nils gå igenom och rensa upp alla datorerna i na320.  

  
 
 

5. Mötets högtidliga  avslutande, 12:51.  

 


