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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2022-03-15 
 
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. Krister ska skriva något kort om arbetet med ISP/KAIP/Canvas och 
maila till Henrik som lägger upp på vår projektwebb. 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Sandra informerade om arbetet med dispensprövning. 
b. Sandra har haft träff med åk 2 om kommande dispensprövning. 20 

studenter deltog. 
c. Sandra fortsätter ha kontakt med Studenthälsan för uppföljning av 

höstens enkät. 
 

3. Ingenjörsmässan: Malin har haft problem med att föreslagna talare hoppat av. 
Vi diskuterade möjliga alternativ, bl.a. Rosvall och Servin. 
 

4. Profilarbetet och RT: Inget nytt just nu men Krister et al. Jobbar vidare på det. 
 

5. TFs program-canvas och gamla WEXX: Maria doodlar ihop ett möte med 
Lucas, Krister och ev. Rasmus och Ludvig. 

 
6. Serverbytet: Henrik fortsätter att hålla koll på Lucas och Nisses i arbete med 

detta. Vi hoppas på att ha ny server ”up and running” åtminstone till sommaren. 
 

7. Det flyter på med robottävlingen. 
 

8. Maria informerade om att hon tillsammans med F-sektionen håller på att arbeta 
fram rutiner för samarbete. Vi kommer att långsiktigt sikta på ett möte/termin 
för att styra upp samarbetet. 

 
9. F-sektionen planerar fira 25 år våren 2023 och TF firar 35 år hösten 2023. Vi 

bestämde att inbjudan till F-sektionens firande till alumner ska gå via 
amanuenser. Vi kommer alltså inte lämna ut våra alumners adresser. 
 

10. Vi diskuterade alternativ till Doodle för mötesbokningar. Ludvig undersöker 
detta vidare. Vi passade på att boka nästa möte – se sista punkten i protokollet. 
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11. Alumnringning:  

a. Malin ska följa upp Jespers arbete. 
b. Malin ska lägga in i databasen ytterligare ca. 2 bakåt med 

nyutexaminerade alumner. 
 
12. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  
 
13. Vi diskuterade nedlagda arbetstimmar inom ledningsgruppen. 

 
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. Kemometrin är borttagen ur UP. 
b. Maria informerade att preliminära enkätfrågor för en avgångsenkät är 

framtagna. Henrik implementerar en webb-version och sen testar vi på 
några försökspersoner. 

c. Vi beslöt att Maria är den som tar studierektorsmötena med 
kvalitetsamanuens(er). 

d. Maria tar hand om remissen från Skolverket och samordnar med Sune. 
e. Ludvig sköter sommarutskicket efter urval 1 och 2. Marcus behöver 

alltså inte ha användare till NyA inför sommarutskicket.  
f. Ludvig ser över möjligt webbstöd för kommunikation mellan oss 3 PA 

för att minska mailflödet. Vi diskuterade också behovet att mötas inom 
PA-gruppen på någon regelbunden basis (beroende på inflödet av 
ärenden). 

g. Vi diskuterade mailkultur inom PA-gruppen, bl.a.: 
i. Mail ska alltid vidarebefordras med relevant information om 

vad de gäller. 
ii. Maria ber också om att vi inom PA-guppen skickar vidare 

information för kännedom till varandra, t.ex. om submittade 
och beviljade/avslagna TF-ansökningar.  

iii. Krister och Ludvig, maila Maria kopia på resultat på er resp. 
UK-ansökan! 

 
17. Nästa möte: Måndag 11 april kl 13.15  
 
  

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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Protokoll: Amanuensmöte 2022-03-07 
 
Närvarande: 
 Malin Gidlund 
 Marcus Sundin 
 Henrik Linder 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 11:20 
 

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. Fixat spelkväll 
2. Letat efter amanuenser 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Intervjuer osv till nya amanuenser 

b. Henrik - IT: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Jobbat med robottävling 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Mer Robottävling 
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. Kurstillfällen RT  
2. Jobbat vidare med 

kommunikationsprojekt 
3. Marknadsföring av valbarhet på RT 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Studienämndsmöte  
2. Förbereda överlämning 

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

1. Profilvaror 
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2. Fler inspirationsföreläsningar 
3. PR-gruppsmöte 
4. Fler till ingenjörsmässan 
5. Uppdatera F-databasen 
6. Alumnmatrikeln 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Profilvaror 
2. Ingenjörsmässan 
3. Överlämningsdokument 
4. Testamenten  

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Stressigt. Skönt att 
det börjar bli vår dock (ljus, YAY).  

 
 
Mötet avslutas klockan 11:34 
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