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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2020-12-17 
Närvarande: Maria Hamrin 

Krister Wiklund 
Carolina Näslund 
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 och spinner vidare på ”Sensorteknik och 
Datorseende”. 

b. Krister mailar info till Malin om de två projekt han handlett under sommaren (virtuellt 
MITUM samt lab till FMM2), cc till Maria 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Carro har träffat åk 1. Många fler deltagare. 30-40 deltagare. Man saknar campus men 
studenterna är glada att de fick träffas lite på campus på IITF. Programmeringen var 
svår på distans. Ednim var kanon. 

b. Mentorprojektet. Avslutas idag. 
c. Nya från ÖI: 10 st. Inklusive till senare del: 15 behöriga sökande. Amanuenser peppar 

ÖI och andra att gå på terminsintro. 
d. Terminintro: Online-pass med amanuenser efter ordinarie program. Team building 

med åk 1 och utvärdering tillsammans med åk 2. Vad säger åk 2 om nya FMM2. 
Amanuenser fixar egen länk. 

 
3. Coronaläget:  

a. Linn brukar fylla på dispenser med handsprit? 
b. Det har varit krångel med skrivarna. Nisse och Jörgen hjälper med att fylla på papper. 

Linn kollar med Nisse och Jörgen om de kan hjälpa med dispenser. 
c. Inget ”rikigt” julfika. Amanuenser fixar något enkelt Zoom-fika till veckan. 

 
4. Brainstorming om progression inom profilterminer: Vad kan vi göra för att utveckla detta? 

a. Vad vill vi att kurserna inom profilerna ska ge? PA:s syn på detta skulle kunna skrivas 
ner. Vi bör kunna svara på varför finns kursen med i profilen? Vissa profiler kan vi PA 
bättre, tex beräkning, och andra sämre, tex Finansiell modellering.  

b. Vi bör kunna börja med ett internt dokument där vi analyserar profiler. 
c. Exceldokument över hur profiler uppfyller examensmål (KMM). 
d. Profiler som vi kan börja med: Nan0, Beräkning, Rymd, Teoretisk. 
e. Ska vi synka mot arbete med examensbeskrivning och kärnkurser? 
f. Vad har vi för tid att göra det under närtid? 
g. Analysera förkunskapskedjor? Jfr valbarheten. 

 
5. TekNats kvalitetsmedel:  

a. Webbstöd för exjobb osv. Maria huvudsökande. 
b. Mediabank för TF (liknande för vad vi har för robottävling)? Malin kollar om det kostar 

att ha mediabank på Loopia. Jesper och Linn skriver önskelista och skicka till Krister. 
Deadline för ansökan är 12 jan. 
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6. Brainstorming runt konceptet ”Sensorteknik och Datorseende” och vår profil ”Sensorteknik och 
dataanalys”. Ska vi ändra namn och innehåll i ”Sensorteknik och dataanalys”? 

 
7. Serverbyte: Arbetet tas upp efter jul. 
 
8. Alumnringning: Arbetet tas upp efter jul. 
 
9. Muntlig/skriftlig-projektet. Maria informerade om status för projektet. 
 
10. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på vår webb): 

a. Vidareutveckling av en virtuella robottävlingen görs. Malin lägger upp projektinfo på 
vår webb. 

 
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. Vi pratade om hur programmet mår. Vi glömde denna punkt… 
 
13. Övrigt: 

a. Nya civ-ing-programmet i Intelligenta system: Spinna vidare på TF på ”Sensorteknik 
och Datorseende”. Vi diskuterade och koppling till medicinsk teknik. 

b. God jul!. 
 
14. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt. 
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Protokoll: Amanuensmöte 2020-12-17 
 
Närvarande 

★ Malin Rantala 
★ Linn Mannelqvist 
★ Rebecca Viklund 

 
Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats med fet stil. 
 
Mötet öppnas klockan 09.03. 

 
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 
2. Rutiner och praktiska saker 

a. Rutindokument som vi vill skapa: 
i. Rutiner för utdrag ur alumndatabasen 

ii. Testamente för Datorintroduktionen/Preppveckan 
iii. RT4 manual 

b. Skrivare och Handsprit 
i. Ordnat skrivare att fylla på papper måndagar, Malin följer upp med 

mejl. Handsprit ej ordnat men har fyllts på i början på november 
senast. Behövs inte göras ofta.  

ii. Är mycket människor på campus trots restriktionerna, obekvämt att 
vistas där. 

c. Malin måste skjuta på serverinköp till våren, kan behövas delegeras. Hör 
med Lucas. 

 
3. Genomgång av aktivitetsplanering 

a. Kick-off med undergrupperna 
Vi siktar eventuellt på en Kick-out istället  

b. Julfikat  
i. Vi ersätter årets julfika med lite content på Instagram. Linn lägger 

upp bild på julfika, någon gång innan jul. 
 

4. Vad som har gjorts  
a. Alla 

i. Vad som gjorts hittills 
1. Arbetat på varsitt håll 

ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 
1. “Julfikat” 
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2. Vi ersätter årets julfika med lite content på Instagram. Linn 
lägger upp bild på julfika, någon gång innan jul. 

3. Terminsintro minglet med åk1 och 2. 
a. Idéer: Kahoot, problemlösning från tidigare år för 

teambuilding. 
b. Rebecca — Kvalitet 

i. Vad som gjorts hittills 
1. Undervisning och psykisk hälsa enkäten 
2. Utbytesenkät 
3. Revidering av RT pågår 
4. Studierektorsmöten 
5. Kommunikationsprojekt  
6. Studienämndsmöte för läsperiod 2 – Planeringstadium 

ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 
1. Uppdatera kursmålsmatris, röda tråden. 
2. Ha intervjuer 

3. Lp2 mötet med studienämnden 

c. Linn — Samverkan 
i. Vad som gjorts hittills 

1. Årshögtiden 

2. Skrivit material till Fysiknytt 
3. Nobelföreläsning med Michael 
4. Inspirationsföreläsning 

5. Planering kring utdelningsmetod av hoodies och 
prisförfrågan 

6. PR-gruppen har haft 2 möten. Nästa möte ryggsäcksrelaterat 
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 

1. Mediaarkiv på tekniskfysik.se 

2. Inspirationsföreläsningar 

3. Stresshanteringsföreläsning  
4. Merch – Beställning för hoodies är ute 

d. Malin — IT 
i. Vad som gjorts hittills 

1. Startat upp projekt till kvaltävlingen 

2. Skapat en Discord till Robottävlingen 

3. Hemsida till Robottävlingen 

4. Regeldokument till Robottävling 

5. 5–6 rekryteringsbesök på gymnasieskolor online 

6. Startat upp Robottävlingen med samtliga lag och hållt i 
extraworkshop för förra årets finalister 
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ii. Vad som planeras att göra till nästa möte 
1. Fortsätta med Robottävlingen 

2. Eventuellt delegera serverbyte 

5. Hur mås det på “amanuenskontoret”? 
a. Vi jobbar på julkänslan! 

 
Mötet avslutas klockan 10.30. 
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