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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2020-03-06 
Närvarande: Maria Hamrin 

Krister Wiklund 
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. 
b. Krister leder arbetet med vidareutveckling av FMM2. 
c. Lisa ska testa backup på TF servern. 
d. Vi har nya studentintervjuer på webben! 
e. Alla amanuenser skapar sin Googlekalender! Nu! 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.: Vi hoppade över denna punkt eftersom Lars-Erik hade 

semester. 
 
3. Nya amanuenser ska vara beslutade till 1 april. 

 
4. Vi diskuterade behovet av att ha med också högre årskursare (tidigare generaler) i 

mottagningsarbetet. Det visade att detta reda införts via NTK. Inget mer behöver göras. 
 

5. Hannes ansvarar för sommarutskicken till nybörjarstudenterna. Krister mailar tidigare års 
brev som underlag. Hannes inleder arbete med materialet i god tid innan semestern i samråd 
med Maria.  

 
6. Lisa informerade om arbetet med webben. 

 
7. Projektet i muntlig och skriftig kommunikation: Hannes intervjuar lärare och inventerar 

innehållet i våra kurser åk 1-3 samt dokumenterar. Detta inventeringsarbete ska var avslutat 
detta läsår. 

 
8. Hannes informerade om resultatet från ”studentmotivationsenkäten”. Vi beslöt att denna enkät 

får duga som programenkät i år. Hannes ska analysera datat lite djupare, bl.a. med avseende 
på de olika årskurserna. Vi ska informera om resultatet från denna på profilmässan samt på 
vårens studierektorsmöten.  

 
9. Alumnenkäten: Jesper och Hannes sammanställer frågor från tidigare enkät och beslutar 

tillsammans med Maria vilka frågor vi ska implementera i årets enkät. Dessutom ska vi bl.a. 
lägga till frågor om alumnerna har varit i kontakt med oss. Och vad som skulle motivera dem att 
komma på en årshögtid. Enkäten ska skickas ut till studenter som tagit examen för 2, 10 och 20 
år sedan. 

10. Rutin- och överlämningsdokument: 
a. Respektive amanuens ser över sitt överlämningsdokument (ÖSA, ÖKA osv). 
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b. Rutindokumenten för resp. amanuenspost ska också revideras så att det framgår tydligt 
hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas mellan amanuenserna. Hannes ansvarar för 
att detta blir gjort samt förankrar hos Maria.  

11. Företagsscheman på Röda tråden: Vi lägger ner detta projekt då vi inte har fått svar från de 
företag som erbjudit sig. 

12. Alumnringningen fortsätter. 

13. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på vår webb): 
a. Krister mailar Lisa de projekt som han har i pipeline. 

 
14. 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. 

 
15. Hur mår programmet: Rätt ok men man saknar sportlov… 

 
16. Övrigt: 

a. I Restop-kursen har man tagit sig igenom drygt två av tre teman. Över lag verkar kursen 
ha gått bra. Amanuenserna säger att kursen har varit inspirerande och det var ju ett av 
syftena. Så det är bra. 

 
 
 

Protokoll Amanuensmöte 2020-02-17 

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 10:10 

1. Genomgång av föregående protokoll 

2. Rutiner och praktiska saker 

a. Hannes dator tillbaka; funkar klockrent. Smärtfri process!  

b. Info-TV lever, men i dålig hälsa. Ej bytt Raspberry-kortet. 

3. Genomgång av aktivitetsplanering 
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a. Annonser för amanuenstjänster 20/21 

i. Återanvända “pressmeddelandet” från förra året. Gör utskick någon gång 
nästa vecka. 

ii. Spela in en kort video, intervju stil – Trailer till amanuensyrket. 
Hollywood? Görs fre 6/3 på förmiddagen.  

b. Gymnasiemässan ons 26/2 

i. Amanuenserna är på plats! Jesper behöver smita kl. 13.45-14.15, Hannes 
kl. 10.30-11. 2 st studenter på plats (1 på förmiddag, 1 på eftermiddagen). 
Försöker jaga någon till - åk 2?  

c. Mailutskick i sommar 

i. Hannes frivillig! Han vet vad som krävs.  

4. Vad har gjorts sedan tjänsterna startade.  

a) Alla 
i) Vad som gjorts hittills.  

(1) Haft Terminsintro med åk 1 & 2. Gick bra!  
(2) Tagit ned julpyntet, det lilla vi hade.  
(3) Tagit kontakt med nytillkomna studenter från senare del av program för 

mottagande, i samband med terminsintro 
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

(1) Delta på Gymnasiemässan 
(2) Påbörja rekrytering av nya amanuenser 
(3) Påbörja arbetet med programenkäten (Hannes & Jesper)  

 
b) Hannes – Kvalitet 

 i) Vad som gjorts hittills.  
(1) Haft basårsträff 
(2) Börjat planera inför ingenjörsmässan 
(3) Fastställt tid för nästa LP-möte med SN.  
(4) Skickat ut enkät angående studenters syn på ansvarstagande inom studierna 

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 
(1) Hålla nästa LP-möte 
(2) Fått in resultaten från ovan nämnda enkät och sammanställa dem 
(3) Blivit klar med Google Kalendern till efterträdande amanuens  

 
c) Jesper – Samverkan  

i) Vad som gjorts hittills.   
(1) Nästan klar med mitt testamente för Årshögtiden (försenat x 2). Blir klar inom de 

närmsta dagarna; är inne på slutspurten!  
(2) Haft PR-gruppsmöte 3 
(3) Beställt hem prover på profilryggsäckar  
(4) Arbete med vikfolder med nya citat till Gymnasiemässan 
(5) Skapat enkät-intervju till tekniskfysik.se 
(6) Bokat in lunchföreläsning måndagen den 24/2 - två alumner talar! 

              ii) Vad som planeras att göra till nästa möte  
(1) Kvalitetstester av ryggsäckarna under PR-gruppsmöte 4 
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(2) Avsluta arbetet med testamentet 
(3) Årshögtiden: Skriva rutiner till talare, toastmaster etc.  

 
d) Lisa – IT 

i) Vad som gjorts hittills.   
    Har varit sjuk sedan sist.   

(1) Haft kvalet + andra chansen till Robottävlingen 
(2) Uppdaterat FAQ på tekniskfysik.se 
(3) Gjort skalet till nya intervjusidan på tekniskfysik.se. 
(7) Skickat ut enkät-intervju till tekniskfysik.se 

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte  
(1) Uppdatera intervjusidan på tekniskfysik.se med enkät-svaren 
(2) Starta upp arbetet inför huvudtävlingen - möten, regler m.m. 
(3) Göra skalet till nya intervjusidan på tekniskfysik.se. 

 
5. Hur mås det på amanuenskontoret? 

a. Bättre! / Alla utom Lisa 

b. “Jättetrött... Främst på att vara sjuk. ” / Lisa 

c. Högre närvaro på kontoret senaste tiden (samtliga). Håller ni med? 

d. Känns som att det håller på att bli vår? 

6. Mötets högtidliga avslutande 10.50 
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