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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2015-03-03 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 tr.

Närvarande:

Leif Kari, Skolchef
Anders Forsgren, Vice Skolchef
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad Fysik
Helene Rune, Administrativ chef
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Laszlo Fuchs, Prefekt Mekanik
Sebastian Stichel, Proprefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Ingeborg Löfgren, Informationsansvarig
Michael Hanke, Vice GA
Karin Dyne Wernberg, Ekonomiansvarig
Rebecka Staffas, Studeranderepresentant
Tommy Ohlsson, FA
Olle Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik
Gunnar Tibert, GA

1. Föregående möte
Inga kommentarer från föregående möte.

2. Information/anmälningar
Skolans ledningsgruppsmöten kommer att ha olika teman framöver. Ett tema kommer att vara
upphandling och inköp. Karin Blom kommer att bjudas in till det tillfället.
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 201401–201412 har tema genomströmning.
KTH:s ledningsgrupp åker på internat på Djurönäset 18-19 maj. Höstens internat kommer att hållas
7-9 oktober på EPFL i Lausanne.
Internrevisionen har tagit fram en rapport om arbetet med jämställdhet vid KTH. Rapporten kan
beställas från registrator@kth.se . Under 2015 ska internrevisionen bl.a. granska bisysslor,
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representation och hantering av personuppgifter.
Årets lönerevision har blivit kraftigt försenad. Processen kommer att startas tidigare inför nästa
revision.
Elisabeth Mannerfeldt, enhetschef på publiceringens infrastuktur presenterade avdelningens
verksamhet på KTH:s senaste ledningsgruppsmöte. Enhetens mål är bl.a. att stötta forskarna i
publiceringsfrågor och genomföra den årliga bibliometriska uppföljningen,
https://www.kth.se/ece/avdelningen-for-biblioteket/publiceringensinfrastruktur/verksamhet/verksamhet-publiceringens-infrastruktur-1.178749 . När det gäller Open
Access och parallellpublicering så kommer en grupp från biblioteket att besöka skolorna för att
undersöka behovet av stöd.
KTH hade 90 doktorander som saknade ISP vid den första granskningen, siffran är nu nere på 50.
SCI-skolan har ca 4 doktorander som saknar ISP, det finns olika förklaringar till detta.
Remissvaret på förslaget till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå är inskickat.
Gustav Ambergs uppdrag kring jämställdhet är utvidgat till att även gälla pedagogik och utbildningens
innehåll.
Eftersom AAE:n visade på brister i dialogen mellan UF och skolorna så kommer de olika
enhetscheferna att besöka KTH:s ledningsgrupp för att presentera sina verksamheter. Först ut på
senaste mötet var lokalserviceavdelningen.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anders går igenom aktuella anställningar och befordringsärenden. På skolrådet 6 mars kommer
följande ärenden att behandlas;
a.

Affilierad fakultet i tillämpad fysik

b. Affilierad professor i tillämpad fysik
c.

Professor i flygteknik

d. Förlängning av affilierad fakultet i fysik

JML-utbildning liknande den som ledningsgruppen redan deltagit i kommer att hållas 5 mars.
Inbjudan har gått ut till samtliga medarbetare. Ca 40 medarbetare har anmält sig.
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Docentföreläsningarna kommer framöver att hållas i anslutning till ledningsgruppsmötena. Tanken är
att medlemmar i ledningsgruppen på ett enkelt sätt ska kunna ta del av föreläsningarna.
Föreläsningarna är öppna för samtliga medarbetare. Anders skickar ut inbjudan till en början,
föreläsningarna ligger i kalendern. Först ut är Josefine Larsson 17 mars. Både föreläsningen och
ledningsgruppens möte kommer då att vara på Albanova. Info om exakt lokal kommer.
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Matematik: 3 biträdande lektorat på gång. 4 postdoktjänster kommer att inrättas efter sommaren.
Matematik kommer tillsammans med en avdelning från CSC-skolan att anordna en workshop på
Mittag-Leffler. Under en vecka bjuds en rad företag in som bidrar med olika problem som man
grupparbetar kring.
Tillämpad fysik: Valery Zwiller är på plats.
Hållfasthetslära: Mekanik: Christophe Duwig börjar som lektor 2015-07-01. 2 biträdande lektorat på gång.
Teoretisk fysik: 2 biträdande lektorat på gång.
Fysik: Rymdpub 4 mars kl.13-17. Ayse Nyberg är anställd som professor från 2015-02-01.
Farkost och Flyg: Förhandlingar pågår kring flygcentrat.

5. GA-frågor
Gunnar har skickat ut en länk till ansökan för det nya civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik,
https://people.kth.se/~dary/tm/tm-application_2015-03-02.pdf

Andra kursgivande skolor ska nu yttra sig.
Laszlo uppdaterar om det senaste kring dubbelutbildningen läkare/civilingenjör som är ett samarbete
med KI. Planen är att programmet ska starta HT16.
6. Information från studeranderepresentant
En ny omgång med restaurangpersonal har utbildats.
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Ett internat ska hållas för ekonomiansvariga i de olika sektionerna.
Medfinansieringen från skolan ska ses över.
7. FA-frågor
Kartläggningen av skolan olika forskningsmiljöer pågår.
Mekanik kommer att köra en pilot på en ny doktorandkurs på Mekanik under våren. Det är en
integrerad kurs som behandlar de delar som inte omfattas av avhandlingen eller disputationen. Kursen
är på 7,5hp och ska täcka allmänkunskap inom det aktuella området.
8. Administrativa frågor
En student på Open har förolyckats förra helgen. Studenter har informerats och en minnesceremoni
kommer att hållas i kollegiesalen på Brinellvägen 8. Den tragiska händelsen visade på stora brister i
KTH:s krishantering.
9. Besök av Feelgood
Kundansvarig Sophie Harleem och Tina Thimfors från Feelgood informerar om
hälsoundersökningen som skolan ska genomföra under våren.

V
Vid pennan
Anna-Karin Burström

