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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. Inga surdegar just nu! 

2. Ludvigs punkt: 
a. PA-gruppen har satt upp ett KANBAN-liknande system för samordning 

av arbetet inom PA-gruppen. 
b. PA-gruppen kommer att kortare interna möten, kanske varannan vecka. 

 
3. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. 39 registrerade på exjobb. 
b. 12 spärrade i dispensprövning inför Klassisk mekanik. 
c. Sandra fortsätter ha kontakt med Studenthälsan för uppföljning av 

höstens enkät. 
 

4. Profilarbetet och RT:  
a. Vi diskuterade det preliminära blockschemat för Med-tek. 
b. Ska ”Medicinsk avbildning och analys” in i UP? Vi beslutar senare när 

profilschemat är klart. 
c. RT-mock-up om ändrad layout av blockschem i RT (lista över alla 

profilkurser men alla visas inte nödvändigtvis i blockschemat): Frågan 
ligger hos Henrik. 

d. Profiler kvar att behandla: Sensor, Robotik, Fotonik. 
e. Ludvig tittar på Finansprofilen. Ludvig rapporterar på nästa 

ledningsgruppsmöte om vad han tycker om profilen.  
f. Krister jobbar vidare med sina profiler och kontaktar Marcus vid 

behov. 

5. Serverbyte: Inga uppdateringar. Henrik har dock förhoppning om att allt hinns 
klart innan semestern, 

6. Avgångsenkät: Henrik letar rätt på några testpiloter till enkäten. 
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7. Robottävling: Nu i vår är det första robottävlingen live på 2 år, men det har 
varit lite krångel, bl.a. problem med beställningar som varit försenade p.g.a. 
pandemin.  

8. Maria gick igenom senaste protokollet med hennes möte med F-sektionen: 
a. Det föreslogs att F-sektionen ska få ha representant i både 

Studienämnden och PR-gruppen (naturligtvis ska representanterna 
vara TFare) 

b. Samarbete med F-sektionen kan underlätta t.ex. när det gäller hantera 
ekonomin runt sittningsbiljetter och sponsring. 

c. TF kan enkelt hyra instrument (för årshögtiden) via F-sektionen. 
d. F-sektionen har ett officiellt samarbete med Ahlsell Workwear och det 

kan ju vara av intresse för PR-gruppen när det kommer till profilvaror. 
 

9. Alumnringning: Jesper håller på att kolla upp UmUs SMS-tjänst. Därefter så 
börjar han jobba med att uppdatera databasen.  

10. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 
https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  

a. Inget nytt just nu. 
 

11. Vi diskuterade nedlagda arbetstimmar inom ledningsgruppen. 
 

12. 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. 

 
13. Vi diskuterade hur programmet mår: Togs inte upp idag. 
 
14. Övrigt: 

a.  Till nästa ledningsgruppsmöte kommer Krister att få egna stående 
punkter på dagordningen. 
 

15. Nästa möte: Vi glömde boka nästa möte på sittande möte. Attans! Jag måste 
doodla! Jag föreslår att vi lägger denna punkt först på dagordningen nästa gång. 

  

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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Protokoll: Amanuensmöte 2022-04-04 
 
Närvarande: 
 Malin Gidlund 
 Marcus Sundin 
 Henrik Linder 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 15:30 
 

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

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

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

1. Rekrytering 
2. Rekommenderat nya amanuenser 
3. Städat  

ii. Vad som ska göras?: 
1. Överlämning 
2. Planera stormöte 

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

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

1. Mer Robottävling 
c. Marcus - Kvalitet: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Profiler  
2. Presenterat kommunikationsprojekt 
3. Studienämndsmöte  

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

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

1. Profilvaror 
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2. Fler till ingenjörsmässan 
3. Uppdatera F-databasen 
4. Alumnmatrikeln 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Profilvaror 
2. Ingenjörsmässan 
3. Överlämningsdokument 
4. Testamenten 
5. Alumnmatrikel 
6. PR-gruppsmöte 
7. Doodla stormöte 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Mycket nu.  
 

 
Mötet avslutas klockan 15:48 
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