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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2022-02-14 
 
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. Inga surdegar. 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Sandra ska snart börjaförbereda inför dispensprövningen och kallar 
sedan Ludvig och Maria till ett möte 

b. Sandra ska snart kalla åk 2 till info-träff om dispensprövning. 
 

3. Enkäten om kränkande särbehandling: Efter att campus öppnat upp kommer 
Sandra att söka efter lämpliga tider för studenthälsan att besöka åk 1-3. 

 
4. Malin har koll på inbjudningar till talare till ingenjörsmässan (6 april). Ludvig 

bör presentera sig. På ledningsgruppens punkt bör vi berätta om Canvas-webben 
för ISP och hur det nu fungerar med KAIP och tillgodoräknande. 
 

5. Vi diskuterade profilarbete 
a. Marcus sammanfattade den omvärldsanalys han gjort. Bl.a. har han 

funnit att man inte på något annat TF-program kan blanda profilkurser 
som i Umeå. Andra TF kan ha fler profiler än vi dock. 

b. Krister visade ett mock-up-förslag över hur det kan set ut på RT. Det 
föreslås att endast ”nyckelkurser” visas i blockschemat och 
”tillvalskurser” listas under schemat.  

c. Vi diskuterade ett önskemål som kom upp i studienämnden: En 
matteprofil. 

d. Vi kollade kursen Kemometri. Den verkar inte behövas längre i schemat 
och vi föreslår att Ludvig kontaktar Staffan-TekNat och ber att kursen 
tas bort ur UP.  

e. Marcus tar på motsvarande sätt bort Kemometri ur RT och 
motsvarande profile-Excel-dokument. 

 
6. Canvas-webben för ISP/KAIP/osv: Krister berättade hur långt han kommit i 

processen. 
 

7. Ludvig berättade om planerna för det nya digitala Öppet hus. Ludvig hör av sig 
till Maria om han behöver support vid skarpt läge. 
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8. Hur blir vi bättre på att inkludera ÖI? Amanuenserna ska se om de kan dra igång 

en spelkväll inom en snar framtid. 
 
9. Vi skjuter sannolikt på arbetet med en ny info-TV till nästa läsår (nästa 

amanuens). Henrik får instruera nästa amanuens om hur långt han har 
kommit. 

 
10. Serverbytet: Henrik ska stämma av en deadline mot Lucas (t.ex. i mars) och 

kan bistå med arbetet (Henrik får timmar för det).  
 
11. Alumnringning: 

a. Jesper har kommit igång. 
b. Mailen alumn@tekniskfysik.se har ersatts med en bättre. 

 
12. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  
a. Krister ska skriva nåt kort om arbetet med ISP/KAIP/Canvas och 

maila till Henrik som lägger upp på vår projektwebb. 
 
13. Vi diskuterade nedlagda arbetstimmar för amanuenserna. 

 
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. Vi diskuterade hur programmet mår: Vi mår nog rätt bra. 
 
16. Övrigt: 

a. Vi föreslår att ledningsgruppsmötena även efter pandemin hålls över 
Zoom, med undantag för vårens stormöte och något möte i början av 
läsåret. 

b. Vi diskuterade UK-ansökningar. Deadline 18 feb. Ett förslag är att söka 
för medel för en inventering av HUT, arbetslivsanknytning, 
forskningsanknytning, genus osv – d.v.s. områdena i instruktionerna till 
VB/VP. Ludvig mailar dessa instruktioner till Krister som börjar 
fundera över en ansökan. 

c. Krister har provat LEQ-utvärdering på sin senaste kurs. Till nästa möte 
föreslås han hålla en kort beskrivning av detta pilotförsök. 

d. Carro förväntas vara tillbaka 1 sep och Sandra ska jobba parallellt med 
henne 2 månader till hösten 2022. 

e. Maria informerade om planerna om att samarbeta mer med F-
sektionen. 

f. November 2023 är det TFs 35-årsjubileum. Vi kommer snart att börja 
brainstorma lite idéer inför detta. 

g. Maria, Krister och Ludvig fastnade i en diskussion om förslaget om civ-
ing-programmet i intelligenta system. De läser på och fortsätter 
diskussionerna senare i veckan. 

mailto:alumn@tekniskfysik.se
https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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h. Snart dags för nya amanuenser att söka. Deadline för ansökan är 15 mars 
och annonsen ska vara ut minst 3 veckor innan. 
 

17. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt.  
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Protokoll: Amanuensmöte 2022-02-04 
 
Närvarande: 
 Malin Gidlund 
 Marcus Sundin 
 Henrik Linder 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 09:00 
 

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. Terminsintro 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Kolla runt lite efter nya amanuenser 
b. Henrik - IT: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Jobbat med robottävling 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Kval 
2. Info-TV 
3. Sätta mig in i RTs backend, fixa nya sidor 

för ”Viktig info” 
c. Marcus - Kvalitet: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Uppdatera ISP med Lucas  
2. Omvärldsanalys 
3. Studienämndsmöte  
4. Excel-dokument med profiler 
5. Startat med Kommunikationsprojekt 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Kurstillfällen RT  
2. Jobba vidare med 

kommunikationsprojekt 
3. Marknadsföring av valbarhet på RT 

d. Malin - Samverkan: 
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i. Vad som har gjorts hittills: 
1. TF-stickers 
2. Sökt folk till ingenjörsmässa 
3. Skrivit saknade rutindokument 
4. Börjat skriva på alumnimatrikeln 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Profilvaror 
2. Fler inspirationsföreläsningar 
3. PR-gruppsmöte 
4. Fler till ingenjörsmässan 
5. Uppdatera F-databasen 
6. Alumnmatrikeln 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Mindre att göra 
och inte så stressigt just nu. (Förutom för Henrik)  

 
 
Mötet avslutas klockan 09:34 
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