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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Anki Brorsson verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Agneta Johansson verksamheten 
Johanna Kindvall studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Anders Berg yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
Lena Tuffin yrkeslivet 
 

 Övriga 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör, p 1-5 
Anna Klippinger studievägledare 
Catharina Karlsson Foo projektledare Pop-veckan, p 1-5 
Emilia Fägerstam verksamheten, NATDID, p 5 
 

 Frånvarande: 
Kerstin Johansen verksamheten  
Magnus Johansson verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Jenny Stenström studentkåren 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
 

 
 
  

1. Utseende av justeringsperson 
Beslutas att utse Johanna Kindvall att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
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2. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 
 

3. Meddelanden 
 

• Äskanden: Daniel Karlsson på MAI, LiU-ansvarig för Mattecoach på nätet, 
äskar pengar till två nya bärbara datorer. Kostnad 11.300:-. Institutions- och 
studerandeledamöter uppmuntras att uppmana sina kolleger respektive 
studentföreningar att söka pengar till aktiviteter som har koppling till NSS. 

• Ytterligare några aktivitetsrapporter har inkommit, Matematik specialisering 
och Utställningen Unga forskare. 

• NSS-aktiviteter under hösten: Quintek 9-11 nov, 43 deltagare. Utvärdering 
inte klar. Studiebesök: 160 elever från 4 gymnasier har besökt LiU. LiU-
katalogen klar. Mässor: Göteborg och Älvsjö. 

• Horizon 2020: Nämndens ledamöter Anki Brorsson och Kerstin Johansen är 
med på EU-ansökan för EURYSTHEUS, ett STEM-relaterat projekt, där man 
bl.a. vill inkludera gymnasieelever i ”real scientific life” och öka elevernas 
förståelse för STEM-relaterad entreprenörskap.  

• Från Tekniska fakultetsstyrelsens möte 2016-10-27: Tre av de fem 
programnämnderna presenterade söksiffror, planer för kommande 
rekryteringsarbete etc. 

 
4. Populärvetenskapliga veckan 2016 och planering inför 15-årsjubiléet 2017 

 Föredragande: Catharina Karlsson Foo 
 

Genomgång av arbetsgång och upplägg. Samarrangemang mellan alla fakulteter, 
med Tekfak som huvudansvarig. Välbesökt, ca 2700 besökare. Stor blandning av 
föredrag. 

• 2017: Popveckan arrangeras traditionellt i C-huset (vilket styr datum, 
besöksantal, antal parallella sessioner). Ska vi uppmärksamma 
styrkeområden eller teman? Vi tror att det är ett brett och varierat utbud av 
föreläsningar som lockar. Utveckla mässdelen – tydliggör kopplingen teori-
praktik (prova på programmering, à la Coderdojo, Nördkollo). 

• Samtal om kopplingen utbildning – efter utbildning. 
• Filosofiska fakultetens deltagande: Det finns just nu ingen person på filfak 

som arbetar med Popveckan. Viktigaste frågan att ta itu med först. 
 

5. NATDID – Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
Föredragande: Emilia Fägerstam 
 

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom 
naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning 
till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna 
omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en 
vetenskaplig grund. NATDID inrättades efter ett regeringsbeslut i februari 2014. 
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6. NSS verksamhetsplan och budget 2017 – uppföljning 2016 och inför 2017 

Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Genomgång av budgetposterna med kommentarer kring årets utfall. Alla kostnader 
är inte bokförda än. Kostnader bokförs ibland på fel aktivitet, vilket försvårar 
uppföljningen samt att utfallet för en del aktiviteter då inte avspeglar verkligheten. 
Endast mindre budgetjusteringar för aktiviteter våren 2017, jämfört med våren 
2016. Generellt beslut om verksamhetsplan och budget för nästa år tas på 
nämndmötet i mars det aktuella året.  
 

7. Vetenskapsdagen 2016 - uppföljning 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Genomgång av och diskussion om den efterföljande utvärderingen. 79 av ca 150 
deltagare besvarade utvärderingsenkäten.  
Helhetsbedömning av arrangemanget: 4,3 av 5. Det avslutande gemensamma 
föredraget: 4,5 av 5. Vetenskapsdagen som mötesplats mellan olika lärare: 3,8 av 5. 
Några av frågorna att koncentrera sig på inför Vetenskapsdagen 2017: Mat och fika. 
Val av föredragens ämnesområden och fördelning i sessioner, så det blir en bättre 
spridning av deltagare i de parallella sessionerna. Hur undviker vi att vissa sessioner 
får få deltagare (det var bra spridning på förmiddagens pass, men en snedfördelning 
på sessionspasset 13–15)? 
 

8. Vetenskapsdagen 2017 – val av arbetsgrupp 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Beslutas fortsatt ha Vetenskapsdagen i samband med Länsstudiedagen. 
Varje institutionsledamot uppdras att även inför nästa år ordna med 
föredragshållare och/eller studiebesök från sin respektive institution och att börja 
fråga medarbetare redan i vinter. 
Beslutas utse följande till arbetsgrupp: Amir Baranzahi, Gunnel Alm, Jesper Svartz 
och Lasse Alfredsson. Ytterligare en person är önskvärd, Lasse mailar förfrågan till 
övriga nämndledamöter.   Dnr: LiU 2016-00002
   

9. Mötestider 2017 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Följande mötestider för 2017 beslutades, baserat på tidigare förfrågan via Doodle: 
• Måndag 27 mars – heldag 
• Måndag 22 maj, kl. 13:15-17 
• Måndag 25 september, kl. 13:15-17 
• Onsdag 29 november, kl. 13:15-17 

 
 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA HÖGSKOLAN 

 PROTOKOLL 
NSSP-16/04 

4(4) 
 
 

 
 
 
 
 
 

10. Övriga frågor 
Gunnel Alm meddelar att alla lärare i Norrköping kommer att få nya e-postadresser 
av typen förnamn.efternamn@norrkoping.se, dvs. ”edu” slopas i adressen. De som 
har samma namn som någon annan kommer att få en siffra tillagd i namnet. 

 
 

 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 

Sara Sethson 
 
 

Justeras 
 
 
 

Lasse Alfredsson                                                     Johanna Kindvall 


