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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2018-11-22 
Närvarande: Maria Hamrin 

Krister Wiklund 
Lars-Erik Svensson 
Erik Nordström (IT-amanuens) 
Agust Engström (Kvalitetsamanuens) 
Jonas Gabrielsson (Samverkansamanuens) 
 

Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan. 

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:  
a. Agust fortsätter jobba med kombinerade profiler. Ska kontakta Maria med ett förslag 

på Rymd+Mät. 
b. Erik ska kolla upp om det finns någon programstudent som kan tänka sig att jobba för 

arvoderade timmar för att sätta upp ny exjobbsdatabas och anmälningssidor på den nya 
servern (Rikard N?) 

 
2. Studievägleding, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Lars-Erik kommer att kalla nya ÖI till gruppträff i vår. 
 

3. Vi är mycket nöjda med jubileet. Vi kommer framöver träffas i separat möte för att diskutera 
våra erfarenheter från detta.  
- Vi bestämde att nästa jubileum blir 35-årsjubileum 2023.  
- Vi bestämde att nästa årshögtid (ceremoni/bankett) blir lör 9 nov 2019.  
- Vi bestämde att vi fortsättningsvis ska ha ceremonin i Aula Nordica. 

 
4. Reflexioner efter brunchrådet, bl.a. genus.   

- Vi funderar ifall vi kan bjuda upp någon lämplig som kan hålla i en inspirationsföreläsning om 
hur man jobbar med genusfrågor i exempelvis ett storföretag.  
- Ev. kommer vi ha en programenkät om genusfrågor framöver.  
- Vi planerar att träffa generaler i vår inför mottagningen.  
- Vi har idag även haft ett brainstormingsmöte med NTKs ledning om detta. 

 
5. Inför vårens gymnasiemässa:  

- Jonas ser till att trycka upp vikfoldrar.  
- Erik ser över webben 

 
6. Webben (Erik): 

a. Erik jobba vidare med att snabba upp laddningen av tekniskfysik.se 
b. Han ska se över om vi kan hämta hem gammal data från Infoglue innan den stänger. 
c. Han undersöker vidare möjligheter för back-up på Box.  
d. Testar blogg-funktion. Kanske synkas med Instagram. 
e. Ska lägga upp gamla kvalitetsprojekt på webben  
f. Ska laga arkivet för gamla programanalyser (och studiehandböcker) 
g. Ska lägga upp gamla protokoll från ledningsgruppen på webben. 
h. Avvaktar i frågan om hur han ska få rättigheter att editera i webben. 
i. Ska uppdatera exjobbsannonser. 
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7. Fjolårets verksamhetsanalyser har laddats upp på Cambro. 
 

8. Alumnringning: Vi har fått ett headset till amanuenskontoret. Alumnringningen fortsätter.  
Jonas ser till att en logg av timmar finns tillgänglig inför framtiden. 

 
9. Exjobbet. Lars-Erik berättade om vad som hänt senast med migrering till ny server av gamla 

systemet. På sikt hoppas vi kunna ta fram ett nytt system också. 
 

10. Programmet verkar må bra över lag. 
 

11. Hur mår programmet?  
a. Åk 2 har kommenterat att tentan på FMM1 varit svår. Agust har analyserat och gett 

studenterna feed-back bl.a. om att materialet finns i kursplanen. 
 
12. Våra aktuella (och gamla) kvalitetsprojekt: Vi missade denna punkt! 
 
13. 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. Vi missade denna punkt! 

 
14. Övrigt: 

a. Så småningom dags för ansökningsomgång för nya amanuenser. Vi siktar på att de ska 
vara utsedda runt 1 april. 

b. Vi diskuterade upplägget för informationsträffen med basåret: Maria och Agust inleder 
med presentationer (typ som för ÖI) tillsammans med fika. Sen frågestund. Vid 16 avgår 
vi mot labbet (optisk pincett) och sen vidare rundvandring (pluggkorridor, 
amanuenskontor, innovatorium, tryckpressar, …) 

c. Vi diskuterade möjliga ansökningar i vår: T.ex.:   
- Kursutveckling fjärranalys med SLU.   
- Inbjudan av någon som vill prata genusfrågor. 
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