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TFs ledningsgruppsmöte 2023-02-09 
 
Närvarande: 

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

 
Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan. 
 
0. Ludvig meddelar om att han kommer sluta som programansvarig. Han har fått 

nytt uppdrag som doktorandkoordinator på MedFak f.o.m. 1 jan. Ludvig 
kommer att fasa ut. Går ner till ca 10% till en början. Programansvariga och 
institutionsledning kommer att träffas nästa vecka och diskutera lösningar. 

 
1. Nästa möte: mån 6 mars kl 13.15.  

Plats: NAT.A1.321.  
Zoom kan ev. användas: https://umu.zoom.us/my/maria.hamrin 

 
2. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet: 

a. Philip: imposter syndrome + inverterad inspirationsföreläsning. 
b. Amanuenser: Ska en gång för alla ta reda på (och dokumentera!) vad 

ersättningen blir för studenter som besöker sina gamla skolor. 
c. Ludvig: årligt återkommande inspirationsföreläsning om stress. Blir i 

mars. Blir kombinerad föreläsning med studenthälsan och Ludvig (max 
45 min). Vi poängterade att det är viktigt att Studenthälsan ej pratar gör 
generellt.  

d. Ludvig: Exjobbspitchar. Obligatorisk del av exjobbskursen? 
Konsekvens: Vidareutveckla exjobbsseminariet? Martin R jobbar på det. 
Förbereder till april.  

e. Rapportskrivning: Jesper E (modulära) instruktioner.  
f. Henrik: Loopia-flytten. Sker den i februari? 
g. Kan vi flytta sjukhusfysiks UP-bilaga till ett dokument på rödatråden.se 

och länka till. Maria ska framöver jobba med att snygga till viktiga TF-
dokument och lägga på tekniskfysik.se. Sjukhusfysiks UP-bilaga kan 
läggas där också. 

h. Vi vill möblera om i NA-korridoren. Amanuenserna ska ta fram ett 
förslag och ta kontakt med Jörgen. 

 
3. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Har informerat åk 3 om dispensprövning. 
b. Håller på att avsluta dokumentet om dispensprövning med Ludvig. 
c. 39 studenter är just nu registrerade på exjobb. 

https://umu.zoom.us/my/maria.hamrin
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d. Informerade om att fakulteten kommer att bistå med att ta fram nya 
program-rollups. 
 

4. Dags att söka efter nya amanuenser. Maria tar över Varbi-annonsarbetet efter 
Ludvig. Amanuenserna har redan skickat ut sina interna annonser. Vi planerar 
att ha beslutat vilka nya amanuenser det blir 1 april.  
 

5. Kursen Engineering applications: Krister informerade om hur arbetet 
fortskridit. 

 
6. Jubileet:  

a. Maria berättade att vi blivit beviljade 50kkr från UmU konferensmedel 
b. Fysikshowen kommer ges två ggr: En gång som planerat på kvällen och 

en ytterligare på dagen i samarbete med Öppet hus.  
c. Philip har satt ihop en jubileumskommittee men de har inte tid att göra 

nåt arbete i feb-mars. Philip ska dock sammankalla gruppen för ett 
lunchmöte (det hoppas vi funkar). 

d. Vi ska ta fram två enkla TF-roll-ups. Vore bra om de finns redan vid 
robottävlingen. 

  
7. Ludvigs punkt: 

a. Ludvig ska tillsammans med Lucas se över kolla hur ISP-flödet är på 
den nya programcanvasen. 

b. Ludvig ska även tillsammans med Lucas försöka hitta en lösning så att 
avgångsenkäten kan gå ut i samband med inledningen av exjobbet. 

c. Vi diskuterade hur vi gör ett hejdå-meddelande från TF till 
avgångsstudenter. Ett hejdå från en personlig mailadress eller från en 
canvassida? 

d. Ludvig ska testa Henriks metod att kontrollera att inget ändrats i ISP i 
samband med examen. 

e. Små justeringar behövs i UP: Lisa skickar UP med korrigeringar till 
Maria som kollar igenom en sväng och skickar till Ludvig. Ludvig 
skickar sen till UK/utbildningsledare och ber om en enklare revidering. 

f. Ludvig ska ta upp kollegiala granskarnas respons kring ärendet med 
examensenheten på PA-dialogen. 
 

8. Kristers punkt: 
a. Krister tar över arbetet med finansprofilen efter Ludvig. 
b. Informerade om arbetet med industriell strålningsfysik. Noterade att 

kursen Strålningsbiologi och strålskydd måste läggas till UP. 
c. Vi måste vänta med att publicera färdiga profilblockscheman på 

rödatråden tills Krister är klar med sitt arbete. 
 

9. Marias punkt: 
a. Ingenjörsmässan: Philip och Lisa hjälps åt att hitta alumner som inte 

jobbar med ett i huvudsak datorbaserat jobb. 
b. Vi gör ingen programstudentenkät i år. 
c. Henrik att mailadresserna i vikfoldrar forwardas till lämpliga personer. 
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d. Vi diskuterade två möjliga kvalitetsprojekt. Lisa dokumenterar ner på 
servern: 

i. Filmer/pitchar om profiler 
ii. Analys av vilka kurser/profiler alumner egentligen läst. 

 
10. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  
a. Krister skriver text om nya kursen och sickar till Henrik. 

 
11. Arbetsbelastningen hos amanuenser och hur mår TF: Alla har haft mycket att 

göra. 
 
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. Övrigt: 

a. Philip har jobbat med sponsorsarbete. Tagit fram folder. 
b. Lördag så är det ”vem kan bli ingenjör” för att locka bredare 

studentgrupper  till ingenjörsstudier. 
 

 
 
  

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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Protokoll: Amanuensmöte 2023-02-06 
 
Närvarande: 

● Philip Beckman 
● Lisa Olofsson 
● Henrik Wahlström 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 15:40 
 

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Stående 
punkt: inventering 

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. Sett varandra ibland 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Rekrytering för amanuenstjänsterna 
b. Henrik - IT: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Workshop 2 
2. Prepp inför kvaltävlingen 
3. Info-TV klar 
4. Påbörjat flytt från Loopia 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Kvaltävling 
2. Flytta Loopia 
3. Spikar regler för huvudtävlingen 
4. Möte med Philip om huvudtävlingen 

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

1. Fått UP 
2. Fått nästan hälften av enkäterna 
3. SN Möte 2 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Lista ut arbete med KMM/ISP/RT 
2. Jobba med projektet 
3. Planeringsmöte med Henrik om RT 
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d. Philip - Samverkan: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Digital lunchföreläsning, trots mailstrul 
2. PR-gruppsmöte 
3. Tagit emot FOI skylt 
4. Studiebesök hos fysikverkstaden 
5. Utvecklat + delat ut reklamblad till 30+ 

företag på Uniaden 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Arbeta vidare med ”Vem vill bli ingenjör?” 
2. Fortsätta kartlägga metoder för 

samarbeten utåt 
3. Utveckling produktportfölj för årshögtid, 

innovatorium och robottävling 
4. Sammanfatta årshögtiden 
5. Etablera jubileumskommitté 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Stressen knackar 
på dörren 

6. Övrigt: 
a. Mailstrul v4.0 
b. Info-TV. Vill programledningen visa upp något där? 

Mötet avslutas klockan 15:58 
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