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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Hanna Jonasson verksamheten 
Gunilla Niklasson verksamheten 
Johanna Kindvall studentkåren 
Caroline Wännman studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet  
Elisabet Blom yrkeslivet 
Christer Helmersson  yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet  
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Mattias Björkman kommunikatör 
 
Peter Andersson verksamheten, p. 4 
Åsa Kärrman verksamheten, p. 4 
Ulrika Sultan verksamheten, p. 5 
 

 Frånvarande: 
Fredrik Heintz verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Anders Berg yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
Anna Klippinger studievägledare 
 
 

 
  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Johanna Kindvall att tillsammans med ordförande justera  
dagens protokoll. 

 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 
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3. Meddelanden 
 

 Nya ledamöter i nämnden: Christer Helmersson (Linköpings kommun) är ny 
sedan september, dagens möte var hans första. Hanna Jonasson ersätter 
Daniel Karlsson som ledamot från LiU IMT. Välkomna båda två.  

 Ny mandatperiod i nämnden 2018-2020. Micaela Bergfors avgår och ersätts 
från marsmötet av Fredrik Berntsson som MAI-ledamot. 

 Åsa Kärrman, ny projektledare för T8 som ersättare för Anna Sundin. 

 Nytt instrument på Fenomenmagasinet, längdmätare med millimeter-
precision, uppmärksammades av LiU-nytt bl.a. Ordförande Lasse var med 
och invigde 27 okt. 

 Lasse deltog i CETIS-konferensen Tekniken i Skolan i Norrköping 16-17 okt. 
Charlotta var med och arrangerade. Syftet är att inspirera tekniklärare. Ca 
350 deltagare. Tyvärr upplevs ett minskande intresse, framförallt yngre 
lärare har svårt komma ifrån. Positiva utvärderingar och man har redan 
påbörjat planering inför nästa tillfälle. 

 Lasse, Jesper och Sara var den 18 okt på Vallastadens skola i samband med 
firandet av NTA 20 (Naturvetenskap och teknik för alla – verktyg för lärande i 
skolan). 

 Skolsamverkanswebben. Har utvecklats men är fortfarande under 
uppbyggnad. www.liu.se/samverkan/skolsamverkan    

 NSS-aktiviteter under hösten, status och kort avrapportering 
o Vetenskapsdagen 5 okt (tas upp under punkt 6) 
o Pop-veckan 17-19 okt: Välbesökt som vanligt. För många 

föreläsningar? 
o Quintek 7-8 nov: Första gången med 2 dagar istället för 3 som 

tidigare. Lyckat trots ett intensivt schema. Ca 55 deltagare. 
o Studiebesök: Några redan avklarade och flera planeras inför våren. 
o Mässor: Kunskap och framtid, Gbg 23-25 nov, SACO-mässan, Sthlm 

29 nov-1 dec. Tjejfokus på SACO-mässan i år. 
o Hemmissionering: Bra start i år, redan har 30 studenter anmält sig. 
o Skugga en student: Ligger på is under året, dels pga tidsbrist och dels 

beroende på osäkra resultat. Ersätts av ”Fika med en student”, några 
fasta dagar/tider under året. 

 Lasse presenterar Pop-veckan för Namibias ambassadör den 7 dec.  
 
4. Teknikåttan – Riksfinal på LiU maj 2018 

Föredragande: Åsa Kärrman och Peter Andersson 
 

Status höst 2017: Årsmöte i Linköping (aug). Höstmötet (okt) genomfört i 
Norrköping, Peter och Åsa var med och arrangerade.  
Status vår 2017: Kvaltävling 2-7 februari, Regionfinal 19 april, Riksfinal 23 maj i 
Norrköping (Kåkenhus och Flygeln) 
Arbetsgrupp inför riksfinalen: Åsa, Peter och Fredrik Löfgren 

http://www.liu.se/samverkan/skolsamverkan
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Konferencier/frågeledare: Fredrik Löfgren och Karin Adelsköld (bestämdes på 
mötet att anlita Karin trots att vår budget på 25.000:- inte matchar hennes 
begärda arvode på 65.000:-) 
Nytt samverkansavtal skrivet som reglerar kostnader mellan lärosätena. 

 

5. Flickors teknikintresse 
Föredragande: Ulrika Sultan 
 

Ulrika forskar om flickors teknikintresse. Forskningen kan beskrivas på två tydliga sätt: 
1. Det saknas flickor och kvinnor inom STEM-fälten 
2. Den sociala konstruktionen genus och teknik 
Efterföljande diskussion om när/hur/varför teknikintresset sjunker. 

  

6. Vetenskapsdagen 2017 – uppföljning 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

 Gåva till föredragshållarna gavs inte, detta pga relativt nya skatteregler. 

 5 parallella sessioner både fm och em. Vissa sessioner fullbokade. Många 
hade inte valt session alls. 

 155 anmälda (2016: 147 st) 

 82 % gymnasielärare (78 %), 13 % högstadielärare (16 %), 5 % lärar-
studenter (5 %). Hur kan vi öka antalet högstadielärare? 

 Enkät till deltagarna, bara 38 svar (79) 

 Helhetsintrycket betyg 4,4 av 5 (4,3) 

 Fortsatt låg andel kvinnliga föredragshållare. Inför nästa år går vi ut med 
förfrågningar direkt till kvinnliga forskare. 

 
7. Vetenskapsdagen 2018 – val av arbetsgrupp 

Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Följande valdes: Amir Baranzahi, Gunnel Alm, Karin Berggren (om hon kan), 

Hanna Jonasson, Jesper Svartz   LiU-2017-02061 

 Kolla upp frågan om kostnad – vad och hur? Ta en avgift för V-dagen?? 

 

8. NSS verksamhetsplan och budget 2018 – uppföljning 2017 och inför 2018 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

 Generellt beslut om verksamhetsplan och budget för nästa år tas på 
nämndmötet i mars det aktuella året. 

 Större förändringar i utfall noteras separat på första sidan i verksamhets-
planen. 

 Fakultetsstyrelsen ser bara till totalt budgetutfall, inte huruvida enskild 
aktivitet dragit över. 
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 aHead: Bidraget från Norrköpings kommun som drogs in under 2017 (man 
såg inget mätbart resultat) ges åter 2018 – under förutsättning att man 
fokuserar på svaga elever, inte de som vill spetsa sina betyg. 

 Budgeten på 589’ för Teknikåttans Riksfinal ligger utöver ordinarie budget 
på 1400’.   

 Sommarveckan: Aktivitet där det finns behov och möjligheter att utöka 
antal deltagare  ökad budget men inte drastiskt. 
 

9. Tema nämndinternatet i mars 2018 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Vi tar in förslag och temat bestäms senare. Ex: vilka aktiviteter ska vi fortsätta satsa på? 
 

10. Mötestider 2018 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

20-21 mars: Internat lunch-lunch (tis-ons) 
Onsdag 30 maj kl. 13:15-17:00 
Torsdag 27 sep kl. 13:15-17:00 
Onsdag 28 nov kl. 13:15-17:00 

 
11. Övriga frågor 

YIPT: Förfrågan från Jakob Lavröd till flera i nämnden. Lasse har svarat i positiva 
ordalag men vi vet ännu inte vad det kan utmynna i. 
YIPT = International Young Physicists Tournament. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 

Sara Sethson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lasse Alfredsson  Johanna Kindvall 


