
2017-03-27 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

PROTOKOLL 
NSSP-17/01 

1(4) 
 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA HÖGSKOLAN 

 

 

 

 

 
 
Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Gunilla Niklasson verksamheten 
Jenny Stenström studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Anders Berg yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
Lena Tuffin yrkeslivet 
 

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

 Frånvarande: 
Fredrik Heintz verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Johanna Kindvall studentkåren 
Eva Holm 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. 
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3. Meddelanden 
 

 Nya i NSS, välkomna! 
o Mattias Björkman, TFK, ersätter Ann-Kristine Järrendahl. Ann-Kristine 

avtackades efter 15 år i NSS.  
o Gunilla Niklasson, IFM Kemi, ersätter Anki Brorsson.  
o Ulrika Johansson, Linköpings kommun, ersätter Lena Tuffin. 

 Ann-Kristine Järrendahl avtackades efter 15 år i NSS 

 Ny vice ordförande: Agneta Johansson (tidigare Anki Brorsson). 

 Äskande av medel från NSS. Hittills under 2017:  
o MAI: Lokalkostnad 1 timma i samband med Ung Vetenskapssports 

träningsläger, som MAI står som värd för. 
o Mattecoach på nätet, tågresa till verksamhetsträff Lkp-Sthlm t.o.r. för 

15 coacher. Ca 5-6000:-.  
  Institutionsledamöter: Uppmuntra kolleger/studenter att söka!  
   Efter fråga från Magnus J – vi bör se till att info finns på webbsidan så det  
   lätt går att hänvisa. 

 Status NSS-aktiviteter sedan senaste nämndmötet. Quintek, Besöksdagar, 
några studiebesök. Regionfinal Teknikåttan 27 april, Sommarveckan v 25. 

 Påpekas att det ordnas aktiviteter/tävlingar där NSS kanske inte ska 
arrangera men ändå synas: t.ex. robottävling, Pythagoras Quest. 

 Ny rikssamordnare för Teknikåttan, Sami Vihriälä, Uppsala. Sami träffar 
dekanus, Lasse, Anna och Peter nästa vecka – samtal om nytt avtal för T8 
fr.o.m. 2019. 

 Status LiU Skolsamverkansforum & LiU Skolsamverkansråd: LiU-intern 
eftermiddag om skolsamverkan den 5 april. För dekaner, prefekter, 
avdelningschefer, studierektorer etc. Tre fokusområden: Aktiviteter för 
enskilda målgrupper, forskningskommunikation samt uppdragsutbildning.  

 Status skolsamverkanwebben: NSS-relaterade webbsidor, spec. 
aktivitetssidor, inte överflyttat till nya LiU-webben än. Lasse träffar 
kommunikatörer för att diskutera detta. 

 Påminnelse kommande NSS-möten. Datum: 
o Måndag 22 maj 13:15-17 (prel. lokal P44 i C-huset) 
o Måndag 25 september 13:15-17 
o Onsdag 29 november 13:15-17 
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4. Uppföljning av dagens tema och dess relation till NSS uppdrag 
 Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Lasse har uppdaterat box-kontot med bilder på gruppernas sammanställningar efter 
diskussionerna. Vad kan och vill vi ta fasta på direkt? Sammanfattning, vad vi främst 
vill fokusera på framöver: 

 Förebilder – hur få bort stereotypa yrkesbilder? 

 SYV:ar. Utnyttja och utveckla de kontakter som redan finns? Anna K pratar 
med centrala studievägledningen som ansvarar för frukostmöten och SYV-
dagen. 

 Föräldrapåverkan – se över hur vi kan påverka föräldrar som är med sina 
barn och ungdomar i olika aktiviteter. 

 Vi önskar fler högstadielärare på Vetenskapsdagen. 

 Bjuda in Bosse Larsson som föredragshållare på Vetenskapsdagen. 

 Inledning om mindset/grit på Sommarveckan, T8 och Quintek. 

 Uppmuntra deltagare att sprida info om aktuell aktivitet på sociala medier; 
#kul…  

 Plantera mindset/grit-perspektiv hos de som sprider NSS/LiU-information, 
t.ex. vid hemmissionering, studiebesök, besöksdagar och andra aktiviteter. 

 Studieteknik (i kombination med aktivitet). Titta igenom klipp på Youtube, 
som t.ex. Björn Runows matteföreläsningar. 

Alla i nämnden ombeds reflektera över punkterna ovan. 
 

 
5. NSS verksamhetsplan och budget 2017 

Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

En nyhet fr.o.m. 2017 års verksamhetsplan och budget är att de största föränd-
ringarna/uppdateringarna jämfört med föregående års verksamhetsplan lyfts fram 
och beskrivs på dokumentets första sida. Lasse Alfredsson gick igenom de olika 
posterna med förklaringar till utfall och ändringar jämfört med tidigare år. 
Beslutas fastställa verksamhetsplan och budget för 2017 enligt förslag, med smärre 
textändringar.    Dnr: LiU-2017-00002 
 

6. Vetenskapsdagen 2017 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Genomgång av det planerade upplägget. År 2017 kommer lunchen att serveras i 
Kårallen, dvs. det blir varm mat och sittande lunch för alla. Själva programmet har 
liknande upplägg som 2016, med 5 parallella sessioner kl. 10–12 och 5 parallella 
sessioner kl. 13–15. Några nämndledamöter föreslog en del omkastningar i 
sessionsschemat samt förändrade beskrivningar för att lägga förväntningarna på 
rätt nivå. 
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7. Aktivitetsredovisningar 2016 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Nämndledamöterna uppmanas att läsa redovisningarna för Pop-veckan, 
Vetenskapsdagen och Quintek, som finns på det gemensamma box-kontot.
   

 
8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 

Sara Sethson 

 
Justeras 
 
 
 

Lasse Alfredsson                                                     Jenny Stenström 


