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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2022-
11-15 
 
Närvarande: 

- Maria Hamrin 
- Ludvig Lizana 
- Krister Wiklund 
- Carolina Näslund 
- Lisa Olofsson 
- Henrik Wahlström 
- Philip Beckman 

 
Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan. 
 
 
1. Nästa möte: tisdag 8 dec kl 13.15.  

Plats: NAT.A1.321. Även på Zoom: https://umu.zoom.us/my/maria.hamrin 
 
2. Vi bestämde datum för höstens utvecklingssamtal för amanuenserna (Krister 

och Maria sköter detta). Maria mailar ut schema. 
 

3. Våra ledningsgruppsmöten har blivit långa. Vi diskuterade vad vi skulle kunna 
göra för att de inte ska ta så lång tid: 

a. Inte ha onödiga informationspunkter på mötena. 
b. Diskussioner/brainstorming är dock viktiga på ledningsgruppsmötena. 

För att minska onödiga informationspunkter i samband med 
brainstorming så kan information skickas ut i förväg. Men alla måste då 
gå igenom materialet innan möte.  

c. Ta vissa beslut inom 3PA-gruppen (eller ha 3PA-möten oftare) via mail. 
Vi 3PA måste då vara tydligare i mail när vi önskar ett beslut på det viset 
(typ per capsulam-beslut). 

 
4. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet: 

a. Philip: inspirationsföreläsning om imposter syndrome. 
b. Veckobrev: Gärna varje vecka. 
c. Rekryteringsmaterialet på webben. Henrik kollar igenom detta och 

bokar möte med Maria för att reda ut det som måste åtgärdas. 
d. Alla amanuenser: Informera (PR-grupp, SN, robotgrupp) om att 

studenter kan besöka sina gamla skolor. 
e. Philip: inverterad inspirationsföreläsning.  
f. Ludvig: årligt återkommande inspirationsföreläsning om stress. 
g. Philip: ”TF abroad”  
h. Ludvig: Exjobbspitchar. Obligatorisk del av exjobbskursen? 

Konsekvens: Vidareutveckla exjobbsseminariet? Henrik kontaktar 
Martin/Rasmus om hur det gått så att vi kan gå vidare på samma sätt 
med punkt (i): 

https://umu.zoom.us/my/maria.hamrin
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i. Rapportskrivning: Jesper E ska ta fram skriftliga (modulära, wiki?) 
instruktioner. On hold tills (h) gjord.  

j. Henrik: Ska låsa ISP-mallen. 
k. Vi beslöt: tidigare amanuens (eller student med lämplig erfarenhet) 

bemannas varje år 10 h för att stödja årshögtiden. 
 
5. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.: 

a. Öppet hus var mycket lyckat. Carro har sammanställt anteckningar inför 
nästa år. Carro mailar dokumentet till amanuenser, Ludvig och Krister 
för feed-back. Amanuenser sparar en kopia på servern.  

b. Vi avslutar insatsen med Studenthälsan nu. 
c. Henrik lägger in en länk till Studenthälsan på tekniskfysik.se. 
d. Carro ska träffa åk 1 nästa vecka. Hon ska bl.a. informera om 

dispensprövning, vad det betyder och vad man kan göra om man fastnar 
i ”tröskeln”. 
 

6. Näringslivssamverkan: 
a. Programrådet: Ludvig tar fram förslag med representanter. 
b. Ledningsgruppen: Provar att bjuda in en alumn till ett kommande 

ledningsgrupssmöte. Vi diskuterade med några ”testpiloter” under 
minglet på Årshögtiden. 
 

7. Utbildningsplanen och profiler: 
a. Lyft upp profilerna ”Sjukhusfysik” och ”Medicinsk teknik” till översta 

nivån (d.v.s. ta bort paraplyet Medicinsk teknik). 
b. Krister tar fram ett uppdaterat förslag på profilen ”Industriell 

strålningsfysik” och bollar med Jonna. 
c. Rymden byter namn: ”Rymdfysik och rymdteknik” 
d. Ändringar i profiler ska göras: 

i. i UP (Ludvig) 
ii. På tekniskfysik.se och på interna webben (Henrik) 

iii. Maria meddelar Anna-Lena om att uppdatera på 
rekryteringswebben. 

iv. Lista profilerna i bokstavsordning! 
e. Vi beslöt att använda begreppet ”kärnkurser” för kärnan i profilerna.  
f. Därför behöver vi hitta på ett nytt namn på de obligatoriska kurser som 

vi i framtiden hoppas styra profilernas progression med hjälp av. 
Förslag: ”Fokuskurser”? ”Progressionskurser”? 
 

8. Loopia: Vi beslöt att förslag 2 är bäst. Ludvig diskuterar med Thomas. 
 

9. Diskussionspunkter från programrådet: 
a. 60 eller 90 hp avancerade kurser i examen. Vi gör inget just nu åt detta 

eftersom det kräver större förändringar i examensbeskrivningen. 
b. Dispensprövning. Information till studenterna är viktigt. Carro, 

Ludvig och Maria ska diskutera nästa läsårs dispensprövning. 
 

10. Mailproblem – redan diskuterat i punkt 8. 
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11. Ludvigs punkt: 
a. Inget mer. 

 
12. Kristers punkt: 

a. Krister informerade om resultatet från genomför studentenkät ang. 
FoU-kurs. Krister har även diskuterat schemaläggning åk 3 LP1 med 
berörda lärare. HT 2022 blev det lite olämpliga (tillfälliga) 
schemaändringar jämfört med tidigare år. Krister jobbar vidare med 
detta. Ludvig ska senare diskutera med programrådet. För ny kurs HT 
2024 ska basdata vara klart ca. ett år innan. 

b. Krister ansvarar även för namnbyte av FMM2, PMT och ev Restop. 
 

13. Marias punkt: 
a. Inget mer. 

 
14. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

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

 
15. Arbetsbelastningen hos amanuenser och hur mår TF: 

a. Amanuenserna ska grunna vidare hur man i överlämningen mellan 
amanuenser också kan överföra (den långa) historia) av vad som inte 
funkar. Failure-dokument? Don’t try this at home… 

b. Hur hittar man nivån ”good enough”? 
 
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. Övrigt: 

a. Amanuenserna ska göra en julkalender. 
b. Maria informerade om att F-sektionen har varit i kontakt med henne 

angående F-sektionens 25-årsjubileum i vår. Vi lämnar inte ut 
kontaktuppgifter till alumner för detta. Amanuenserna tipsade om att 
3PA kan skicka vidare mail från F-sektionen till dem. 

c. 3PA och Rasmus ska hädanefter inte skicka ut exjobbsannonser och 
liknande direkt till studenterna. 3PA + Rasmus ska vidarebefordra 
mailen till amanuenserna som sen snyggar till och skickar ut. 

d. Henrik gör om våra epostlistor med bättre namn innehållande åk 1-5 
samt de utöver dessa åk. (Inga årtal i epostlistorna.) 

e. Maria kommer att ansöka om medel för TFs 35-årsjubileum. 
f. Sammanhållningen på TF har förändrats under pandemin. Detta 

diskuterades mycket på brunchrådet. Vi diskuterar det vidare på 
framtida ledningsgruppsmöten.  
 
  

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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Protokoll: Amanuensmöte 2022-11-03 
 
Närvarande: 

● Philip Beckman 
● Lisa Olofsson 
● Henrik Wahlström 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 15:16 
 

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

2. Rutiner och praktiska saker:  
Städa kontoret, uppgradering påbörjad. Kakorna är på g. 

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

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

1. Lisa har fått ny dator, fler på gång. 
2. Haft diskussion om gemenskapen på 

programmet. 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Fortsätta med träffar med studenthälsan i 
november 

2. Hjälpa till med öppet hus 
3. Göra veckobrevet tillsammans (flytta 

ansvaret från samverkan till oss alla) 
b. Henrik - IT: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Bjudit in skolor och program till 

robottävlingen 
2. Hängt upp affischer 
3. Annat robotrelaterat 
4. Fixa inför brunchrådet 
5.  

ii. Vad som ska göras?: 
1. Se så att robotgruppen jobbar på bra 
2. Fixa robotarm till öppet hus 
3. Se över hemsidorna en sista gång 
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c. Lisa - Kvalitet: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Doodlat till SR samt SN möte 
2. Första utkast till enkäten 
3. Förbereda inför basårspubben 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Fixa inför brunchrådet 
2. Fixa inför SN möte 
3. Skriva dagordning till SR möten 

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

1. Årshögtiden, årshögtiden, årshögtiden 
2. Hoodie-beställning 
3. Inspirationsföreläsning 

 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Årshögtiden 
2. Vila 
3. Skicka hoodie-beställning 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Oklart. 
6. Övrigt: 

a. Pluggkväll i NA-korridoren med bordsservering, ca 1h 
in i pluggkvällen (Så att folk inte tar pizza och går hem) 
Förrätt: popcorn. Datum: 23 november. 

b. Se över pyntning av korridor och kontor 
Mötet avslutas klockan 16:16 
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