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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2020-09-16 
Närvarande: Maria Hamrin 

Krister Wiklund 
Carolina Näslund 
Rebecca Viklund 
Linn Mannelqvist 
Malin Rantala 
 

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

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:  
a. Krister jobbar vidare med Sensorprofilen. 
b. Rebecca tar över arbetet om muntlig/skriftlig kommunikation på Fysik. 
c. Malin ska kolla upp ”Sajt improve reports” med bl.a. trasiga länkar. 
d. Rebecca ska brainstorma med Maria/Krister om enkätutvärdering  av  utbytesstudier 

(vi glömde prata om detta på dagens möte). 
e. Krister mailar info till Malin om de två projekt han handlett under sommaren (virtuellt 

MITUM samt lab till FMM2) 

2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  
a. Just nu är det 9 studenter som anmält exjobb HT20. 
b. Carro ska maila ut info inför kursval. 

3. Coronaläget:  
a. Fortfarande ingen hansprit eller ytdesinfektion i NA-korridoren och datorsalarna. 

Maria mailar Thomas. 
b. Maria mailar programmet med påminnelse om att testa sig om man har symptom. 

4. Programanalysen: Maria jobbar med den. Hon har nog alla underlag hon behöver. Maria visade 
dessutom lite statistik över nybörjarnas gymnasiebetyg. 

5. Profilmässan: Maria och Krister gör en snabb dragning av profilerna, corona-läget, Restop, 
FMM2 och ev, resultat från lärar- och studentenkäterna. Rebecca letar rätt på studenter som 
kan prata om sina porfilval (formulera temat på ett kul sätt!). Vi tänker oss att fokusera på 
profilerna Rymd, Sensor, Robotik och Nanao om vi hittar lämpliga talare. Rebecca ska lämna ut 
en ppt-mall (ska redan finnas en – se till att vi kommer ihåg detta till nästa år) till talarna. 

6. Årshögtiden: Linn berättade om idéer efter förra veckans brainstorming. Det blir en Zoom-
årshögtid. Linn ska nu ta fram en enkät till studenterna för att utredda intresset och peppa. 
Linn ska också höra med våra institutioner om vi kan göra undervisningsfritt efter 15.15 redag 
13 nov. Brunchrådet kör vi över Zoom över lunch på samma fredag.  

7. Serverbyte. Malin informerade. Möte med Nisse, Lucas, William senare i veckan. 

8. Alumnringning. Linn informerade. Jesper ska dra igång. 

9. Muntlig/skriftlig-projektet: Rebecca ska doodla ihop Maria och Krister. 
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10. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på vår webb): 
a. Inga nya 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: Vi ska skicka ut en enkät till programstydenter om hur det går med 

distansstudier och annat under corona. 
 

13. Övrigt: 
a. Inget speciellt kom upp. 

 
14. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt. 
 
 
 

Protokoll: Amanuensmöte 2020-09-04 
 
Närvarande 

★ Malin Rantala 
★ Linn Mannelqvist 
★ Rebecca Viklund 

 
Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats med fet stil. 
 
Mötet öppnas klockan 15.20  

 
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 
2. Rutiner och praktiska saker 

a. ISP-redigering på kvalitetsamanuens i framtiden, med IT-amanuensens 
stöd vid back-end. Rebecca för in det i nya ÖKA. 

b. Malin har påbörjat ett rutindokument för RT4 för amanuenser. Rebecca får 
gärna fylla på med information som kan vara relevant vid överlämning, 
“bra att veta”-saker. Möte med Lucas i framtiden (efter servermigrering) 
om vad som behövs. 

c. Struktur servern 
i. Gör “för många” mappar till att börja med och lägg saker på rätt 

plats.  
ii. Flytta ut mappar som är viktiga och begravda.  

iii. Lägg in mappar som inte är aktuella i en egen mapp Ej aktuellt. 
Dubbelkolla med Maria om det kan ligga kvar eller flyttas ut igen.  
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iv. Alla gör en egen amanuensmapp i servern och använder genvägar 
till mapparna vi vill ha. Då struktureras inget om men vi får varsin 
mapp! 

 
3. Genomgång av aktivitetsplanering 

a. Rekryteringstillfälle IITF måndag 7/9. 
i. Vi är redo med enkäter :)  

b. Vi börjar skicka ut veckobrevet nästa vecka.  
c. Vi kollar upp gemensam kick-off (mitten av november) 

i. Bräntberget, grilla ute? Skidbacke :) Pinnbröd, mat-budget ska 
spenderas.  

 
4. Vad som har gjorts  

a. Alla 
i. Vad som gjorts hittills 

1. Linn och Rebecca har extraknäckt som vaktmästare. 
2. Hållit i repetitionsveckan! Det gick bra. 
3. Fixat upp information i NA-korridoren. 
4. Hållit stadigt informationsflöde 

ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 
1. IITF-rekrytering på måndag 

b. Rebecca — Kvalitet 
i. Vad som gjorts hittills 

1. Fixat Notion-sidan för kvalitetsamanuens. 
2. Arbetat med kursmålsmatrisen. 
3. Haft presentation för ÖI. 

ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 
1. Kursmålsmatrisen. 
2. Rekrytera! 
3. Börja planera profilmässan (prel. datum 6 oktober) 

c. Linn — Samverkan 
i. Vad som gjorts hittills 

1. Tagit emot en student från “senare del av program”. 
2. Hållt instagram-storyn uppdaterad med Covid-info. 
3. Fått igång och uppehållit Info-TV:n. 
4. Uppdaterat Årshögtiden på hemsidan. 
5. Hjälp till med foldrar till ÖI-träffen. 
6. Lagt in matrikelstudsar. 
7. Påbörjat några rutindokument. 

ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 
1. Få ut lite instagram-content 
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2. Jaga inspirationsföreläsningar! Malin skickar en intressant 
mailadress. 

d. Malin — IT 
i. Vad som gjorts hittills 

1. Färdigställt rutindokument: 
a. Wordpress 
b. Backups 
c. tekniskfysikabroad @ instagram 
d. ISP-redigering 

2. Släppt ISP v1.1. 
3. Fixat lärarenkäterna när det behövts. 
4. Haft diverse Robotmöten, snart spikas det regler! 

Kvaltävlingen blir virtuell och finalen blir en blandning 
(eventuellt också enbart virtuell beroende på situationen).  

5. Tagit massa backups. 
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 

1. Förhoppningsvis maillistorna.  
2. Ha första Robotmötet. 

5. Hur mås det på “amanuenskontoret”? 
a. Vi är lite knäckta över första veckorna. Vi hoppas att det får landa snart. 
b. Malin trivs bra med att jobba hemifrån, inga bekymmer än så länge utom 

att hon har lite mindre koll på sina kollegor.  
c. Vi kan ringa varandra om vi inte når varandra via mail/messenger. Vi 

sparar ner varandra nummer! 
 

Mötet avslutas klockan 16.31. 
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