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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Hanna Jonasson verksamheten 
Johanna Kindvall studentkåren 
Caroline Wännman studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet  
Anders Berg yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet  
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Mattias Björkman kommunikatör 
Anna Klippinger studievägledare 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
 

 Frånvarande: 
Fredrik Berntsson verksamheten 
Gunilla Niklasson verksamheten 
Christer Helmersson  yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
 
 

 
  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Caroline Wännman att tillsammans med ordförande justera  
dagens protokoll. 
 

 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 
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3. Meddelanden 
 

 Fredrik Berntsson, MAI, ny ledamot i nämnden – välkommen!  

 Ny mandatperiod i nämnden 2018-2020. 

 Aktuellt – våra aktiviteter:  

o Besöksdagar. 7 feb på Campus Valla. Sämre deltagande i år, ska 

utvärderas. Brister i kommunikationen mellan LiU och skolorna. 

Den 7 mars på Campus Norrköping, som var välbesökt pga obligatorisk 

närvaro för åk 2. Samarbete med kommunen. Unga forskares 

utställning, regionfinalen, i samband med detta. Idag 21 mars är 

riksfinalen, TFK deltar där till en kostnad av 10.000 kr. 

o Sommarveckan. ”Styrd lottning” för att öka antalet deltagare från vissa 

grupper (om det behövs). Ökat antal platser, från 160 till ca 240–288 

till en marginell ökning av aktivitetens budget (tack vare olika 

effektiviseringsinsatser). 

o Fika med en student – ersätter Skugga en student. Komplement till 

Besöksdagarna. Brister i hur detta kommuniceras till presumtiva, svårt 

hitta information på LiU-webben. https://liu.se/nyhet/fika-med-en-

student  

 NATDID:s konferens ”Forum för forskningsbaserad NT-undervisning” 13-

14 mars. Lasse och Charlotta deltog. Syfte: ”Ett forum för att utbyta 

erfarenheter, utveckla verksamheter, inspireras och bygga nätverk. Bidra 

till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik 

baseras på ämnesdidaktisk forskning.” 

 Åsa Kärrman, projektledare Teknikåttan, slutar på LiU i sommar – ny 

projektledare behöver rekryteras snarast. 

 Mattecoach på nätet. Kort presentation av årsrapporten för 2017. 

Ledamöterna uppmanas att läsa årsrapporten. 

 Björn Runow, LiU-student som gjort flera instruktionsfilmer om 

matematik på Youtube, äskar pengar från TFK (ej NSS) för att göra 

motsvarande film inför högskoleprovet. Till exempel en lampa till 

inspelning. Har fått OK för detta. 

 Status LiU Skolsamverkan och skolsamverkanswebben. Har utvecklats 

men är fortfarande under uppbyggnad och upplevs som stelbent. Får inte 

länka till sidor som IT upplever som interna. 

www.liu.se/samverkan/skolsamverkan. 

 Lasse presenterade skolsamverkan i allmänhet och Pop-veckan i 

synnerhet för Namibias ambassadör den 14 mars. 

https://liu.se/nyhet/fika-med-en-student
https://liu.se/nyhet/fika-med-en-student
http://www.liu.se/samverkan/skolsamverkan
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 Utvidgat/förtydligat tillägg i NSS uppdrag: ”Motverka könsbundna 

studieval”. Vi behöver ha med oss detta perspektiv i alla våra 

skolsamverkansaktiviteter. 

 

 

4. Uppföljning av internatets tema – digitalisering 
 Föredragande: Lasse Alfredsson 

 Vetenskapsdagen: Vi vill att det avslutande gemensamma föredraget handlar om 
digitalisering. Troligen ordnas ett annat föredrag (aktivitet) i ämnet på annat ställe 
under Länsstudiedagen samma dag. 
Bjud även in lärare från ämneslärarprogrammet till Vetenskapsdagen. 

 Samtal om möjligheten att NSS, vid en utökad budget, ger ekonomiskt stöd till 
aktiviteter som idag anordnas och bekostas av institutionerna. 

 Samtal om att ha med en ämneslärarstudent som ledamot i NSS. 

 Uppdrag till LinTek-representanterna – ta reda på om information kan utbytas med 
övriga studentorganisationer (i synnerhet StuFF). I dagsläget görs det inte.  

 Bjud in representant från StuFF till nästa nämndmöte, då vi bl.a. samtalar om 
utbildningsvetenskap. 
 
 

5. Teknikåttan – Riksfinal på LiU maj 2018 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Lasse visade en presentation från Åsa Kärrman, med information om status för 
arbetet inför regionfinalen och riksfinalen. 
Datum våren 2018: Regionfinal 19 april, riksfinal 23 maj. Det saknas fortfarande 
domare till regionfinalen. NSS-ledamöterna har tillfrågats. 
6 klasser har gått till regionfinalen. Klassen från Gotland får boendet betalt (vilket 
vi även gjort tidigare), kostnad ca 12.000:-. 
Konferencier regionfinalen: Fredrik Löfgren. Annons om studentmedhjälpare 
publicerad. 
Konferencier/frågeledare riksfinalen: Karin Adelsköld med assistans av Fredrik 
Löfgren.  
Underhållning: LiTHe Blås och Mattias Andersson. 
Videohälsning från vinnande lag 2017. 
Tal av dekan Ulf Nilsson. SMHI deltar och framför en av frågorna. En av eleverna 
från det vinnande laget i den allra första T8-finalen medverkar på scen i en av 
frågorna. 
Just nu arbetas med: Synlighet, rekrytering av domare och medhjälpare, planera 
program, scenteknik och streaming, rekvisita och giveaways till finalen. 
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6. NSS verksamhetsplan och budget 2018             Dnr LiU-2018-00059 
Föredragande: Lasse Alfredsson   Bilaga 6.1 
 

Arbetsgrupp: Lasse, Karin och Anders (i höstas även Micaela). 

Utfallet 2017 blev ca 1.200 kkr, jämfört med vår budget på 1.400 kkr. 

Vissa kostnader för en del aktiviteter har dock felaktigt bokförts på andra 

kostnadsställen, t.ex. lokaler för Matte specialisering, så det ekonomiska utfallet 

är inte helt överensstämmande med det verkliga utfallet. 

Aktiviteten ”Pengar att söka”: Tråkigt lågt utfall. Vi behöver informera tydligare 

om möjligheten och uppmuntra fler medarbetare och studentorganisationer att 

söka. Under mötet diskuterades olika förslag på sätt att sprida information, vi 

återkommer till frågan under nästa nämndmöte.  

Samtal om ersättning till föredragshållare under Vetenskapsdagen. Skolorna kan 

betala 700 kr per deltagande gymnasielärare på Länsstudiedagen, vilket NSS av 

olika anledningar hittills inte har fakturerat dem för.  

Nämnden samtalade även om behovet av utökad budget, för att kunna satsa mer 

i en del aktiviteter och även satsa på nya aktiviteter. Lasse tar upp frågan om 

ersättning till föredragshållare samt behov av utökad budget med dekanus Ulf 

Nilsson. 

Beslutades att fastställa budgeten enligt förslaget i bilagan, med reservation för 

utfallet av Lasses samtal med dekan Ulf Nilsson. 

  

 

7. Vetenskapsdagen 2018 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

 Arbetsgrupp: Amir, Gunnel, Karin, Hanna, Jesper och Lasse. 

 Inkomna bidrag: 26 föredrag och ett studiebesök (IFM Fysik). 

 IDA: 3, IFM/Bi: 5, IFM/Fy: 9+1, IFM/Ke: 2, IMT: 1, ISY: 4, ITN: 1, MAI: 1, IEI: 0. 

 Kerstin kollar upp om IEI kan bidra med ett föredrag om digitalisering. 

 13 kvinnliga föredragshållare = ca 50 % 

 Arbetsgruppen diskuterar frågan om vi hellre vill ha fler sessioner med två föredrag 
à 50 minuter än sessioner med tre föredrag à 30 minuter. 

 Alla inkomna förslag finns på NSS samarbetsyta på Box (i mappen för dagens 
nämndmöte) – läs gärna igenom. 
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8. Aktivitetsredovisningar hösten 2017 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

I den delade mappen på NSS samarbetsyta på Box, i mappen för dagens 

nämndmöte, finns detaljerade redovisningar för höstens aktiviteter (aHead, Pop-

veckan, Quintek, Vetenskapsdagen och Studiebesök). 

Lasse gick snabbt igenom det som ändrats jämfört med redovisningarna hösten 

2016. Nämnden får uppfattningen att aHeads budget återigen känns orimligt hög 

jämfört med det antal elever som nås. 

 

 
9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor men vi påminner om kommande mötestider under 2018: 

 Onsdag 30 maj kl. 13:15-17:00 

 Torsdag 27 sep kl. 13:15-17:00 

 Onsdag 28 nov kl. 13:15-17:00 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 

Sara Sethson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lasse Alfredsson  Caroline Wännman 


