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TFs ledningsgruppsmöte 2022-12-08 
 
Närvarande: 

- Maria Hamrin 
- Ludvig Lizana 
- Krister Wiklund 
- Carolina Näslund 
- Lisa Olofsson 
- Henrik Wahlström 
- Philip Beckman 
- Gästande alumn: Sabina Andersson 

 
Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan. 
 
 
0. Alumn Sabina Andersson F16 gästade oss. 

 
1. Nästa möte: tisdag 10 jan kl 13.15.  

Plats: Bottenhavet (NAT.A1.321 var tyvärr bokad). Även på Zoom: 
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. 
c. Alla amanuenser: Informera (PR-grupp, SN, robotgrupp) om att 

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

Konsekvens: Vidareutveckla exjobbsseminariet?  
h. Rapportskrivning: Jesper E ska ta fram skriftliga (modulära, wiki?) 

instruktioner.  
i. Henrik: Ska kolla upp ISP-mallen en gång till. 

 
3. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.: 

a. Har träffat åk 1. 
b. Carro har sammanstält dokument över Öppet hus och ska maila till oss. 

Amanuenser sparar en kopia på servern.  
c. Har varit i kontakt med MaMs om sommarstödet. 

 
4. Profilarbetet: 

a. Krister presenterade förslag på hur det kan se ut på Röda tråden. 
b. Maria har gjort klart Rymden och Teoretisk fysik. 
c. Krister ska se över nya profilen ”Industriell strålningsfysik” (kurslista, 

UP-text och flyer) innan Ludvig skickar in UP till fakulteten (ca 10 jan?) 

https://umu.zoom.us/my/maria.hamrin
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d. Henrik har bett Jonna att hjälpa till i att ta fram separata flyers för 
Sjukhusfysik och med-tek. 

e. Ludvig uppdaterar UP: 
i. Vissa profiler får uppdaterade kurslistor, t.ex. Rymd 

ii. Vissa profiler får uppdaterad text, t.ex. Rymd 
iii. Industriell strålningsfysik tillkommer (text och kurser) 

 
5. Marknadsföringsmaterialet på webben: I stort sett uppdaterat 

 
6. Tryckta vik-foldrar: Carro tror att vi har tillräckligt nu. 

 
7. Sammanhållningen på TF: 

a. Den har blivit mycket bättre på sistone meddelar amanuenserna. Folk 
äter lunch i göte, man ser på julkalendern, har spelkvällar osv. Lisas 
julkalender på Instagram prisas. 

b. Det som kanske fortfarande är lite svagt är att olika årskurser inte pratar 
så mycket med varandra. 

c. Krister informerar om att det varit positivt för sammanhållningen 
mellan årskurserna att några äldrekursare läst labmyskursen nu under 
hösten. Krister ska inför ansökningsomgången peppa äldrekursare att 
läsa även ht 2023. Vi tar upp detta också på vårens ingenjörsmässa. 

 
8. Loopia: Det mesta är klart för en flytt enligt Henrik. 
 
9. Ludvigs punkt: 

a. Ska skicka ut Studiebarometer-enkäten. 
 

10. Kristers punkt: 
a. Inget mer. 

 
11. Marias punkt: 

a. Ber alla fundera över vad vi ska ha för tema på jubileet 2023. 2018 var 
temat ”TF gör världen bättre”. Ska vi ha annat tema eller ska vi 
återanvända detta? 

 
12. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

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

 
13. Arbetsbelastningen hos amanuenser och hur mår TF: Ser hyfsad ut. 
 
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. Uppföljning av hur det funkade med alumnnärvaro på mötet: 

a. Sabina tyckte det var mycket intressant och hon stannade hela mötet 
b. För TF är det en fördel att ha med alumner på ledningsgruppsmöten 

eftersom det berikar diskussionerna och ger oss nya perspektiv. 

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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c. För alumnerna kan det vara fördelaktigt att delta för att t.ex. lättare 
rekrytera nya medarbetare  

d. Ev. kan det bli lättare för alumner att komma in i diskussionerna om 
mötet är på plats (idag var det till stor del på Zoom p.g.a. sjukdom). 

e. Nästa gång en alumn deltar: Maria ska fråga alumnen om hen har någon 
speciell punkt som hen vill att vi diskuterar på mötet. 

 
16. Övrigt: 

a. Krister informerade att Thomas W har skickat in en ansökan om hållbar 
utveckling i kurer. 

b. Henrik publicerar programrådsprotokollet på webben. 
c. Philip meddelade att han blivit kontaktad av en nationell 

studentorganisation inom TF som ska arbeta med rekrytering av 
kvinnor och icke-binära till Sveriges TF. 

d. Philip meddelar at Mikael Fredriksson i verkstaden har bjudit in 
studenter till sin hemmaverkstad där han bygger en bil fån scratch. 

e. Philip meddelar att det ska vara studiebesök i Laszlos lab 
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Protokoll: Amanuensmöte 2022-11-21 
 
Närvarande: 

● Philip Beckman 
● Lisa Olofsson 
● Henrik Wahlström 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 13:28 
 

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Det lät bra 
2. Rutiner och praktiska saker:  

Hålla det städat-ish 
3. Genomgång av aktivitetsplanering: Flyter på 
4. Vad som har gjorts: 

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

1. Philip har fått dator, Henriks är kvar. 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Inventera julen 
b. Henrik - IT: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Lite småsaker här och där 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Ha nästa robotgruppsmöte 
2. Skicka info till de anmälda lagen 

c. Lisa - Kvalitet: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Möte om med Maria om projektet 
2. Enkät snart klar 
3. Bokat möte om stundentklagomål med 

Herbert 
4. Börjat på dagordningarna till SR möten 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Möten 
2. Plugga 

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

1. Pluggat 
2. Årshögtiden avklarad 
3. Hoodies beställda 
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4. Småpill 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Studiebesök i REAL lab 
2. Sammanfatta årshögtiden 
3. Preliminärplanera ingenjörsmässan och 

jubiléet 
5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Helt okej faktiskst 
6. Övrigt: 

a. Philip ska maila angående byråkratiskt praktikaliteter 
om pizza 

b. Planerat julkalender luckor 
Mötet avslutas klockan 14:45 
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