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

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet lite kort. Vi kommer gå tillbaka till det 
protokollet igen på höstens första ordinarie ledningsgruppsmöte.  

2. Den stående punkten om programanalysen diskuterades inte eftersom ingen programanalys 
gjordes på uppdrag av fakulteten läsåret 19/20. Programanalys kommer dock att skrivas under 
hösten. 

3. Vi gick igenom årets som varit, planer och visioner inom alla programmets ansvarsområden. 
Maria inledde med att beskriva bl.a. vår kvalitetspolicy, långsiktiga mål och visioner. Dessutom 
gjordes en snabb SWOT-analys av programmet. Det mesta från diskussionerna finns 
dokumenterade i resp. verksamhetsområdes underlag för porgramanalysen. Några utvalda 
grejer: 

a. Samverkansamanuens kommer framöver att kalla Maria till PR-gruppens möten 
istället för Krister. 

b. Nya amanuenser ska maila Maria underlag till Fysiknytt. 
c. TFs kalendarium ska bli vida känt nästa läsår. 
d. Vi bör köpa in nya skrivare till datorsalarna. 
e. Vi ska försöka hålla liv i TFs utbytesblogg efter corona. 
f. Kvalitetsamanuens ska ta fram en enkätutvärdering av utbytesstudier. 
g. Någon/några kommer ta över exjobbsbiten efter Lars-Erik. Lars-Erik säkerställer att 

det blir en bra överlämning och att vi kan fortsätta det utvecklingsarbetet (webbstöd, 
utvärderingar, seminarier etc.) som vi inledde för några år sedan. 

h. Maria och Krister lovar att institutionen ska kunna avsätta ett antal preciserade timmar 
till faddrar från mottagningen om vi anser att fadderverksamheten behöver fortsätta en 
längre tid pga corona. 

i. Alla som uppdaterar i sin i sin verksamhetsplan/berättelse ska maila den nya versionen 
till Maria. 

4. Hur mår programmet: Programledningen är trötta efter ett långt möte (som pågick 13.15-16). 

5. Övrigt: 
a. Vi tackade varandra för ett roligt och givande år. Ett speciellt tack går till Lars-Erik, Lisa, 

Hannes och Jesper som nu slutar. 
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