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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2021-11-30 
 
Närvarande: 

- Maria Hamrin 
- Ludvig Lizana 
- Krister Wiklund 
- Sandra Straumdal 
- Malin Gidlund 
- Henrik Linder 
- Marcus Sundin 

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

 
1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:  

a. Fasta tillståndets fysik: Ny lärare i år. Krister informerar denna (när 
väl utsedd) om hur grundläggande denna kurs ä r (studenterna förstår 
inte alltid det). 

b. Krishantering för Röda tråden: Henrik ska be Lucas att skriva ihop ett 
kortare dokument om hur man ska gå till väga ifall RT skulle krascha an 
någon anledning. 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Vi har 15 förstahandssökande från ÖI och till senare del av program 
b. Sandra har kallat till en andra träff för åk 1 om tröskelkrav men inga 

kom, vilket är tråkigt eftersom det är viktig information. All 
information ör nu utskickad per email. 
 

3. Maria och Ludvig informerade om hur långt vi kommit i PA-frågan. Bl.a.: 
a. Maria kommer bl.a. sköta ledningsgruppsmötena även fortsättningsvis. 
b. Ludvig kommer bl.a. sköta ISP-ärenden inför exjobb och examen. 
c. Vi kommer informera studenterna så småningom om vem so gör vad 

inom programledningen. 
d. Henrik uppdaterar på webben kontaktinfo och info om vem ska ha ISP. 

 
4. Erfarenheter från årshögtiden och brunchrådet 

a. Årshögtiden gick bra.  
b. Värt att notera: Det blev senare idag beslutat med samverkansamanuens 

att nästa årshögtid blir 5-6 nov 2022. Krockar dock med Allhelgona, 
men Aula Nordica var uppbokad andra helger. 

c. Ceremonin från 2021 finns inspelad och på www.tekniskfysik.se. 
d. Vi gick igenom protokollet från brunchrådet och diskuterade några 

slutsatser. 
e. Vi kommer fortsätta ha brunchrådet som hybridmöte 
f. Vi diskuterade möjligheter att korta ner arbetstiden för 

samverkansamanuens med förberedelserna. 
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5. Profilarbete: 
a. Marcus ska göra en enklare omvärldsanalys och kolla hur andra TF i 

Sverige på sin webb sköter valbarhet på profiler/motsvarande. 
b. Marcus ska kolla vad effekterna blir i TFs profiler (i varje fall Nano) om 

Kemometrin tas bort. 
 

6. Krister har inte hunnit jobba mer med profilanalysen av Beräkning. 
 

7. Surdegskvällen (=plugglväll) för TF genomfördes igår. 
 

8. Vi ska göra nytt försök med mingel med utbytesstudenter på julfikat. Jens och 
Marcus pratar ihop sig. 

 
9. Marknadsföringsmaterialet: Malin skickar över pdf för vikfolder och flyers som 

Jörgen trycker upp. 200 ex av varje sort. 
 

10. Serverbyte: 
a. Henrik ska påminna Lucas. 
b. Henrik ska prata med Nisse om att uppgradering av datorsalar inte 

ingår som ordinarie IT-amanuensarbete, men han kan ersättas för 
arbetstimmar för detta om han vill. 

 
11. Info-TV: Henrik ska kolla vad för utrusning som vil vill köpa in och kolla med 

Jörgen om hur man bär sig åt att få upp den i NA-korridorerna. 
 

12. Alumnringning: 
a. Malin ska informera Jesper (alumnringare) om att mailen 

alumn@tekniskfysik.se byts mot alumnkoordinator@tekniskfysik.se 
och att viktigt material måste sparas ned eller exporteras. Den första 
adressen kommer tas bort. 

b. Malin ska sammankalla Maria och Jesper till ett möte om 
alumnstrategi (uppdatera databas långsiktigt samt locka amanuenser 
till framtida årshögtider) 

 
 

13. Muntlig/skriftlig-projektet:  
a. Marcus ska maila Shahab. 
b. Sune håller på att migrera LabWikin (inklusive kommunikations-

dokumenten) till Canvas. Marcus kollar att han har access dit och 
kontrollerar att allt ser ok ut. 

 
14. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  
a. Markus ska skriva nåt kort om omvärldsanalysen (beställare är 

programansvariga och utförare kvalitetsamanuens) och Henrik laddar 
upp på webbsidan ovan.  

 
15. Vi diskuterade nedlagda arbetstimmar för amanuenserna. 

 

mailto:alumn@tekniskfysik.se
mailto:alumnkoordinator@tekniskfysik.se
https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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16. 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. 

 
17. Vi diskuterade hur programmet mår. 
 
18. Övrigt: 

a. Vi diskuterade behovet att göra en bättre analys om ev. förekomst av 
kränkande särbehandling på TF än vad som görs med UmUs 
Studiebarometer (går bara ut vartannat år och bara till studenter på 
termin 5). Maria kommer att skicka ut en enkät till studenterna. 
 

19. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt.  
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Protokoll: Amanuensmöte 2021-11-19 
 
Närvarande: 

● Malin Gidlund 
● Marcus Sundin 
● Henrik Linder 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 11:02 
 

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Allt vi 
planerat göra under förra mötet har genomförts. 

2. Rutiner och praktiska saker: Bör städa kontoret.   
3. Genomgång av aktivitetsplanering: Ligger i fas. 
4. Vad som har gjorts: 

a. Alla: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Årshögtid 
2.  

ii. Vad som ska göras?: 
1. Pluggkväll. 

a. Kör 29 nov efter 17 
b. Pizza. 
c. Ring någonstans och förbeställ 
d. Reklam en vecka innan och 

påminn precis innan 
e. In i kalendern 
f. Få dit äldrekursare & 

matteamanuenser 
2. Julpynt 

a. 1a december pyntar vi ice 
3. Julfika  

a. 14e över lunch 
4. Basårspub? 

a. Kanske presentera första & sista 
tillfället? 

b. Låta någon basårare prata? 
c. Marcus frågar Ludvig om när vi kör 

5. Lucia, se till att ettorna lussar 
b. Henrik - IT: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
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1. Robotmöte(n) 
2. Rekrytering av lag  
3. Sponsorer 
4. Övrigt blandat fix till Robottävling 
5. Teknik brunchråd 
6. Satt upp RTs utvecklingsmiljö på IT-

datorn (permanent) 
7. Fixa skrivare, datorer och liknande m/ 

Nisse 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Starta tävlingen (med fler lag!) 
2. Info-TV 
3. Datorsalar? 
4. Sätta mig in i RTs backend, fixa nya sidor 

för ”Viktig info” 
c. Marcus - Kvalitet: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Brunchråd 
2. Studienämndmöte  
3. Robotikprofil 
4. ISP 
5. Kurstillfällen på RT (startat) 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Kurstillfällen RT  
2. Studierektorsmöte TFE & Radiofysik 
3. Utvärdera brunchråd 

d. Malin - Samverkan: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Årshögtid 
2. Testamente årshögtid 
3. Hoodies 
4. Inspirationsföreläsningar 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Utvärdera årshögtid 
2. Profilvaror 
3. Fler inspirationsföreläsningar 
4. PR-gruppsmöte 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Malin bättre, mer 
hopp. Marcus lever, ganska trött, det är mörkt och tungt nu. 
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Mötet avslutas klockan 11:33 
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