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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2022-
10-20 
 
Närvarande: 

- Maria Hamrin 
- Ludvig Lizana 
- Krister Wiklund 
- Sandra Straumdal 
- Carolina Näslund 
- Lisa Olofsson 
- Henrik Wahlström 
- Philip Beckman 
- Alumn: Tomas Forsberg anslöt 

 
Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan. 
 
 
1. Nästa möte: tisdag 15 nov kl 13.15.  
Plats: NAT.A1.321.  
Funkar även på Zoom på https://umu.zoom.us/my/maria.hamrin 
 
2. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet: 

a. Philip: inspirationsföreläsning om imposter syndrome. 
b. Veckobrev: Gärna varje vecka, annars varannan. 
c. Henrik (”arbetsledare”) och Ludvig: rekryteringsmaterialet på webben. 

Bör helst vara klart innan Öppet hus 9 nov. 
d. Philip: studenter till sina gamla skolor. 
e. Philip: inverterad inspirationsföreläsning.  
f. Ludvig: årligt återkommande inspirationsföreläsning om stress. 
g. Philip: ”TF abroad”  
h. Lisa (”arbetsledare”) och Henrik: Rapportskrivning. Jesper E ska ta 

fram skriftliga (modulära, wiki?) instriuktioner  
i. Ludvig (”arbetsledare”) och Martin R: Exjobbspitchar 9x5 min. 

Obligatorisk del av exjobbskursen? Konsekvens: Exjobbsseminariet 
behöver vidareutvecklas. Läggas tidigare på terminen (sep/feb)? 

j. Sandra, Carro: Sammankallar PA:er för diskussioner runt 
dispensprövning. Info till studenter är viktigt. 

k. Henrik: Ska låsa ISP-mallen. 
l. Lisa ska kalla Martin Viklund (KTH) för ett möte om genus (UmUs 6 

genomsyrande perspektiv). 
 
3. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.: Diskuterade bl.a. Öppet hus 9 nov.  

 
4. Ludvigs punkt: 

a. Inget mer. 
 

https://umu.zoom.us/my/maria.hamrin
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5. Kristers punkt: 
a. Informerade om erfarenheter från studievägledning: Åk 3 rätt trötta på 

fysik.  
b. Förslag: Ny kurs ht åk 3 ”Engineering Applications in Classical and 

Modern Physics” (ett av namnförslagen). Kan hjälpa oss bli bättre på 
koppling till näringsliv/samhälle (arbetslivsanknytning) och visa på 
skillnader på FoU vid företag/motsvarande eller vid akademien. Kursen 
kan även vara bra för utbytesstudenter. 

c. Krister tar upp detta på ingenjörsmässan. 
d. Som följdeffekt bör vi nog ändra namn lite på Restop-kursen så att 

namnet även tar upp ”utveckling” på nåt sätt. Vi bör diskutera detta på 
3PA-mötet. 

e. Carro ska ta reda på hur många TFare som under senaste åren 
läst/klarat TBV2 och någon/några andra kurer på ht åk 3. 

f. Ovanstående bör diskuteras i programrådet (Ludvig). 
g. Profilarbetet snart klart (nyckelkurser, översyn, uppdaterad layout i RT 

osv). Vi bör kanske diskutera detta på 3PA-mötet. 
 

6. Marias punkt: 
a. Har jobbat med Rymd- och Teoriprofilerna. De kommer att separeras 

bättre i framtiden. Arbetet snart klart. 
b. Informerade om mötet med NTKs F-sektion, bl.a.: 

i. Jämställdhet, mångfald, lika villkor: Viktigt att jobba med detta 
t.ex. för årshögtider och jubileer. Philip provar att informera 
alumner inför årshögtiden. 

ii. Maria kommer kalla både mottagningskommittén och 
studiesocialt ansvarig vid NTK i vår inför höstens mottagning. 
Bl.a. vikten av att undvika schemakrockar och att 
nybörjarstudenterna måste orka med studierna. 

iii. Kan F-sektionen på SACO-mässa via sponsring från företag? 
 

7. Ludvig informerade från mötet med våra kollegiala granskare. I princip kom 
samma sak fram som i rapporten: Omfattning av teknik/datalogi/ingenjörs-
mässighet i våra kurser, omfattning av fysik i våra kurser, stöd i problematiken 
runt Examensenheten, … Förslag: 

a. Döp om kurser: Fysikalisk mätteknik, FMM2 och Restop. Samt nu kurs 
ht åk 3? Vi bör diskutera detta på 3PA-mötet. 

b. Ludvig sammanfattar åtgärder i VBVP som bl.a. läggs på 
tekniskfysik.se och följs upp in för stormötet i vår. 
 

8. IT-amanuens informerade om mailproblematik på Loopia. 
 

9. Årshögtiden, bl.a. 
a. Ludvig läser upp namn vid diplomutdelande (men deltar ej i 

brunchrådet). 
b. Philip kollar upp hur Malin ligger till i timmar och meddelar 3PA. 
c. Vi föreslår på att bemanna ”amanuens emeritus” på ~10h varje år för att 

stödja årshögtidsarbetet. 
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d. Diskussionspunkter för brunchrådet (preliminära idéer, ej 
färdigformulerat, bör diskuteras på 3PA-mötet): 

i. Generellt: Hur gör vi TF bättre? 
ii. Också generellt: ”What’s in it for you”. Hur kan ni alumner dra 

nytta av ett närmare samarbete med TF? 
iii. Hur kan TF och alumner hjälpas åt att förklara för studenter 

vilka likheter och skillnader det finns för FoU i akademien och i 
näringslivet/samhället? 

iv. Hur och med vad kan alumner hjälpa TF? 
v. Ska vi bjuda in alumner att delta på våra ordinarie 

ledningsgruppsmöten som Tomas Forsberg gjorde idag? 
vi. Hur ska kontakten vara med studenter (efter exjobb) då de går 

ut i arbetslivet? Hur säger vi hejdå? ”Anslagstavla om positiv 
feed-back till TF från nya alumner? 

vii. Vi bör diskutera diskussionspunkterna på 3PA-mötet. 
viii. Lisa mailar alla alumner och inbjuder även de som vill vara 

med över Zoom. Färdigformulerade diskussionspunkter ska då 
vara med. 

 
10. IT-amanuens sätter upp information om dörrarnas öppettider till Fysikhuset. 

 
11. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  
a. Inget mer just nu. 

 
12. Vi diskuterade hur TF mår och arbetsbelastningen hos amanuenser. 
 
13. 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. 

 
14. Övrigt: 

a. Lisa bör informera om resultat från ”genus-biten” från hennes projekt 
om UmUs genomsyrande perspektiv. 

b. Lisa mailar Pater A, Hans och Herbert (cc till 3PA) om tentakrock 
mellan Klassisk mek och FMM1. 

c. Philip berättar att FOI bl.a. sponsrat lunchlådor. 
 
  

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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Protokoll: Amanuensmöte 2022-10-19 
 
Närvarande: 

● Philip Beckman 
● Lisa Olofsson 
● Henrik Wahlström 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 17:50 
 

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Några 
punkter är kvar även här 

2. Rutiner och praktiska saker:  
Städa kontoret inför uppgradering. Kakorna är rationerade. 

3. Genomgång av aktivitetsplanering: Flyter på 
4. Vad som har gjorts: 

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

1. Rekryteringsfika 
2. Städat förrådet 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Träffar med studenthälsan i november 
2. Inventera förrådet+merch 
3. Hjälpa till med öppet hus 

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

1. Inventerat robotdelen av förrådet 
2. Avklarat webbredaktörsutbildning 
3. Fortsatt strida med mailproblem 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Förbereda kval 
2. Ha riktigt uppstartsmöte och delegera 

uppgifter 
3. S upp posters om robottävlingen  
4. Rekrytera till robottävlingen 
5. Prata med elever om rapportskrivning och 

kamratrespons tillsammans med Lisa 
6. Gå igenom rekryteringsmaterialet på 

webben 
c. Lisa - Kvalitet: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
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1. Genomfört profilmässan 
2. Gått igenom utskick med Maria 
3. Startat upp projektet 
4. Ändrat kurser i Röda Tråden 
5. Utskick KMM VBVP klart 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Fortsatt rekrytering och förberedelse inför 

SN 
2. Skriva klart enkäten till projektet 
3. Planera brunchråd med Philip 

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

1. Deltagarlista för årshögtiden klar 
2. Beställning från Gröna Tryck på gång 
3. Haft uppstartsmöte med PR-gruppen 
4. Inspirationsföreläsning med flera på gång 
5. Kontakt med FOI 

 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Planera det sista årshögtiden 
2. Justera merch prissättning 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Tenta snart. 
 
Mötet avslutas klockan 18:04 
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