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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2019-10-24 
Närvarande: Maria Hamrin 

Krister Wiklund 
Lars-Erik Svensson 
Hannes Bäckman 
Lisa Viktorsson 
Jesper Erixon 
 

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

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:  
a. Krister jagar på arbetet med Sensorprofilen. Ska ha möte nästa vecka med ansvariga. 
b. Krister leder arbetet med vidareutveckling av FMM2. 
c. Lisa migrerar Box till vår server och kollar funktion för back-up. 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.: Lars-Erik informerade bl.a. om kommande 

exjobbsredovisning. 

 
3. Webben: 

a. Lisa undersöker möjligheten att få tag på enkätfrågorna till programenkäten från 
Limes Survey-databasen. Limes Survey hoppas vi kunna återuppstå med vår gamla 
databas. 

b. Rutiner för arbete med epostlistor har tagits fram 
c. Ska uppdatera ISP på webben. 

 
4. Årshögtiden: Det mesta är under kontroll.  

a. Maria tipsar om att det är klokt att påminna/peppa deltagare till brunchrådet så att de 
verkligen dyker upp. 

b. Vi diskuterade förslag på diskussionspunkter till brunchrådet. T.ex.: Profiler, exp-met i 
åk 1-3, examinationsfrekvens samt rekrytering och hur vi syns utåt. 

 
5. Jesper ska efter årshögtiden börja ringa. Hittills har Fredriksen uppdaterat 27 poster.. 

 
6. Muntlig och skriftlig kommunikation. Hannes har skjutit på detta arbete lite. Hannes tar över 

genom att: 
a. Intervjua Agust om vad som gjorts. 
b. Intervjua lärare på IITF, Mekaniken, Vågen, Fysikalisk mätteknik om hur det gått och 

vilka behov de har. Inkludera även diskussioner om muntlig kommunikation! 
c. Instruerar lärare på Fastan om vad som gäller 
d. Skriver dokument om vad som gäller 
e. Kallar till möte med åtminstone Krister och Maria för att diskutera hur vi går vidare 

med muntlig kommunikation. 
 

7. Blockscheman: 
a. Robotik snart klar 
b. Finansiell modellering: Peter Anton har kontaktats. Kvalitetsteknik och 

försöksplanering är viktig i förkunskapskravskedjan.  
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c. Layout för profiler och presentation på Röda tråden kommer att ändras så att bl.a. ett 
blockschema med enbart profilkurser också visas. 

 
8. Hannes informerade om uppföljningen av studierektorsmötena. 
 
9. Alumnringning. Jesper drar igång den med Fredriksen. Jesper ska ta fram rutiner för hur vi 

ska sköta alumndatabasen i fortvarutillståndet. 
 
10. Våra aktuella (och gamla) kvalitetsprojekt:   

a. Inget nytt just nu. 
 
11. 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. 

 
12. Hur mår programmet: Rätt ok. Tentor snart. Ettornas programmering verkar flyta på.  

 
13. Övrigt: 

a. Hannes kommer att göra om programenkäten till google forms. 
b. Senaste utbildningsmässan blev för lång. 10 min/talare röcker och 5 min bensträckare. 
c. Vi informerade om ändringar till nästa år om examensbeskrivningen. Vi ska informera 

på studienämndsmötet. 
d. Röda tråden fungerar ej bra från mobil. Lisa kolla med Lucas. 
e. Från Ladok kan man inte sortera på program i en kurs. Inte bra. Krister och Maria 

lyfter frågan på kommande möte med Karolina Broman. 
f. Modellering och simulering ska kanske byta namn. Skulle vara bra om vi vet namn 

ganska snart så att vi kan få med det i Examensbeskrivningen. Krister kollar med 
Ludvig. 

g. Krister har haft möte med lärare på Nano-profilen. Han meddelar att alla lärare inte 
visste om att deras kurs ingick i ett större sammanhang (profil) och att ett sånt här möte 
var bra, borde hållas för fler profiler. Kvantmekanik 2 tas bort ur profilen. 

 
 

Bilaga 1 
Protokoll Amanuensmöte 2019-10-22 

Närvarande: 

Lisa Viktorsson (IT-amanuens) 

Hannes Bäckman (Kvalitetsamanuens) 

Jesper Erixon (Samverkansamanuens) 

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

 
Mötet öppnades klockan 11:30 
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1. Genomgång av föregående protokoll 

2. Rutiner och praktiska saker 

• Nya rutiner för hantering mejllistor @tekniskfysik.se. Rutin skriven av Jesper.  

• Jesper & Hannes har fått höj- & sänkbara bord! Tjoho! 

• …och Lisa har ingen dator längre. Nils fixar Dual boot (Win/Linux) 

• Alla amanuenser ska till Årshögtidens bankett! 
 

• Mycket att göra   

3. Genomgång av aktivitetsplanering 

a. Lunchföreläsning om Nobelpriset i fysik imorgon 23/10. Kommande 
lunchföreläsning med Absolicon v.45.  

b. Första LP-mötet med SN den 7/11. 

4. Vad har gjorts sedan tjänsterna startade.  

a) Alla 
i) Vad som gjorts hittills.  

(1) Skapat maillistor 
(2) Närvarat på F-sektionens Stormöte 1.5 (Jesper) – rapporterat status för våra 

respektive pågående arbeten, främst årshögtiden 
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

(1) Ta kontakt med nytillkomna studenter från senare del av program för mottagande 
& info-träff 

 
b) Hannes – Kvalitet 

 i) Vad som gjorts hittills.  
(1) Följt upp studierektorsmöten. Kommer att rapportera det relevanta på torsdag.  
(2) Brunchrådet – hittat några från SN som hjälper till med brunch.  
(3) Profillmässan den 8/10 genomfördes.  
(4) Blockscheman klara, men KONTINUERLIGT bråk med Röda Tråden (stående 

punkt?).  
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

(1) Börja planera studierektorsmöten.  
(2) LP1-mötet med SN.  

 
c) Jesper – Samverkan  

i) Vad som gjorts hittills.   
(1) Haft ett första PR-gruppsmöte, Krister närvarade under sluttampen. Kändes 

positivt, taggade medlemmar.  
(2) Lunchföreläsning med Guideline Geo & Talentify. Uppskattad av studenter, tydlig 

TF-matchning (robotik, mät etc.).  
(3) Sammanställt gästlista & meny till banketten – vi blir 70 st.  
(4) Hittat toastmaster, studenttalare, alumntalare till examensceremonin.  
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(5) Uppdaterat & förbättrat Info-TV:n – byte av USB-minne gjorde att den inte längre 
hänger sig.  

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte  
(1) Fortsätta arbetet med Årshögtiden; främst hitta folk som vill hjälpa till under 

Examensceremonin.  
(2) Skicka ut intresseanmälan TF-hoodies.  
(3) PR-gruppsmöte 2 innan/efter årshögtiden.  

 
d) Lisa – IT 

i) Vad som gjorts hittills.   
     INTE blivit sjuk igen ännu, men:  

(1) Gått klart webbredaktörsutbildningen! 
(2) Bytt bort all förekomst av ”Examensbilaga”, förutom i själva ISPn. 
(3) Haft första Robotgruppsmötet. 
(4) Fixat hemsidan till Robottävlingen + anmälan + posters.  
(5) Skickat ut anmälan.  
(6) Bokat MIT-place till Robottävlingen, 31/1 & 8/5 

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte  
(1) Avsluta arbetet med ISP på umu.se 
(2) Inventera för Robottävlingen 
(3) Migrera gemensam lagring till TF-server, när jag fått datorn tillbaka 
(4) Återställa/rensa datorn 
(5) Göra ett sista försök med LimeSurvey. 

 
5. Hur mås det på amanuenskontoret? 

a. TENTORNA KOMMER! ¨ 

b. Bonsaiträdet lever.  

c. Kakorna från Profilmässan är ännu inte slut (ping Krister).  

6. Mötets högtidliga avslutande 11.55 
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