
2016-03-23 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

PROTOKOLL 
NSSP-16/01 

1(3) 
 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA HÖGSKOLAN 

 

 

 
 
 
 
Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Micaela Bergfors verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Magnus Johansson verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Jenny Stenström studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
 

 Övriga 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Anna Klippinger studievägledare 
 

 Frånvarande: 
Amir Baranzahi verksamheten 
Anki Brorsson verksamheten 
Agneta Johansson verksamheten 
Magdalena Smeds studentkåren 
Anders Berg yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
Lena Tuffin yrkeslivet 
 
 

  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Jenny Stenström att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

 
 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag med ändringen att punkt 5 om 
verksamhetsplan och budget flyttas ner. 
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3. Meddelanden 

• De nya nämndledamöterna, Charlotta Nordlöf, Norrköping och Lena Tuffin, 
Linköping, hälsades välkomna. 

• Kort rapport från aktiviteter som genomförts hittills under året. Besöksdagar, 
Berzeliusdagarna. Teknikåttans kvaltävling genomförd, ungefär samma 
deltagande som 2015. Regionfinal på LiU 21 april, sex klasser inbjudna. 

• Skolornas matematiktävling 2015. Micaela Bergfors rapporterade. Riksfinalen 
hölls på LiU Linköping i november 2015. MAI, som arrangerade finalen, äskade 
och erhöll medel från NSS för detta – 55.000:-. 1000 insända tävlingssvar. 

• LiU skolsamverkansforum och LiU skolsamverkansråd. 
• LiTH-intern workshop om breddad rekrytering 21 mars. 

o Anders Jidesjö: ROSE & IRIS 
o Mikael Asplund, IDA: Rekrytering av flickor till datavetenskapliga 

utbildningar 
• Kommande NSS-möten: 

o Tis 24 maj 9:00-12:00, Spetsen 6225, Campus Norrköping 
o Tors 29 september 13:15-17:00, Origo 1, Campus Valla 
o Mån 21 november 13:15-17:00, Origo 1, Campus Valla 

 
 

4. Uppföljning av dagens strategisamtal om NSS aktiviteter 
 Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Samtal om hur vi går vidare med diskussionerna i samband med strategisamtalen 
(redovisningarna efter gruppsamtalen finns tillgängliga för nämndens medlemmar i 
arkivet i ordförandes Box-konto). Förslag på några nya aktiviteter kom upp och 
frågor ställdes om vilken effekt vissa aktiviteter har.  
Beslutas att kartlägga effekt och utfall av aktiviteterna i nämndens aktuella 
verksamhetsplan och budget, innan vi eventuellt lägger till eller ekonomiskt drar oss 
ur aktiviteter. Beslutas även att utse en arbetsgrupp som reder ut förslagen som 
uppkom under dagen samt hur en kartläggning kan gå till. I den mån det är lämpligt 
kommer studenter att anlitas som hjälp. Resultatet av kartläggningen redovisas på 
nämndmötet i september 2016. 

 
 

5. Vetenskapsdagen 2016 
 Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Institutionsledamöterna har samlat in förslag på föredrag och studiebesök från sina 
resp. institutioner. Arbetsgruppen har träffats två gånger och diskuterat upplägget 
för Vetenskapsdagen 2016 samt tagit fram ett förslag på föredrag/studiebesök. 
Beslutas fastställa arbetsgruppens förslag på upplägg och föredrag. 
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6. Verksamhetsplan och budget 2016 

Dnr: LiU-2016-00002 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
  

Arbetsgruppen har träffats två gånger sedan föregående nämndmöte. Lasse 
Alfredsson gick igenom de olika posterna med förklaringar till utfall och ändringar 
jämfört med tidigare år. 
Beslutas fastställa verksamhetsplan och budget för 2016 enligt förslag, med smärre 
textändringar. 
 

 
7. Förbundet Unga Forskares regionala utställning 2016 

 Föredragande: Sara Sethson 
  

Rapport från utställningen på Linköpings Stadsbibliotek fredag 11 mars. 17 projekt 
ställdes ut varav 5 gick vidare till riksfinalen på Tekniska muséet 4-7 april. 

 
 

8. Övriga frågor 
Jesper Svartz föreslår att en återkommande punkt på nämndmötena bör vara att få 
ta del av sök- och antagningssiffror för gymnasievalet i regionen, i synnerhet 
gällande naturvetenskap- och teknikprogrammen. 
Förslaget bifölls av nämnden. Den önskade statistiken kan erhållas från 
https://www.gymnasiestudera.se/gymnasieintag/stats.asp 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sara Sethson 

 
 

Justeras 
 
 
 
Lasse Alfredsson                                                     Jenny Stenström 


