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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2015-01-20 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 tr.

Närvarande:

Leif Kari, Skolchef
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Helene Rune, Administrativ chef
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Laszlo Fuchs, Prefekt Mekanik
Gunnar Tibert, GA
Dan Zenkert, Prefekt Farkost och Flyg
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Ingeborg Löfgren, Informationsansvarig
Olof Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik
Michael Hanke, Vice GA
Karin Dyne Wernberg, Ekonomiansvarig
Rebecka Staffas, Studeranderepresentant
Jerker Widengren, Proprefekt Tillämpad fysik
Jonas Faleskog, Vice FA

1. Föregående möte
Inga kommentarer från föregående möte.

2. Information/anmälningar
Regleringsbrevet för 2015 innehåller inga stora nyheter. Ca 3 miljoner mer än förväntat som går till
ämneslärare och satsningen i Södertälje.
Budgetunderlag för 2016-2018 lämnas till regeringen i februari i samband med årsredovisningen.
Äskanden för budgeten från skolorna ska lämnas senast 27 februari. Några punkter som rektor ser
som viktiga är: att de tidigare utlovade satsningarna på Södertälje kommer på plats, att den tillfälliga
utbildningssatsningen som tar slut i år får en fortsättning samt att det blir en ökad satsning på
stipendier för utomeuropeiska studenter.
UKÄ ska göra en utvärdering av utbildning på forskarnivå. Utredningen genomförs under 2016 och är
omfattande. En grupp har bildats som kommer att ta fram remissvaret som ska lämnas in senast 27
februari 2015. Eventuella åsikter kan lämnas till Tommy, Jonas, Laszlo eller Leif.
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UKÄ har också informerat universiteten om att de avser genomföra stickprovsgranskning av
individuella studieplaner för doktorander. I dagsläget finns det 6 doktorander på SCI som saknar
individuell studieplan, detta ska åtgärdas snarast.
KTH och Konstfack har sedan tidigare en del samarabeten som nu ska systematiseras.
Revidering av riktlinjer och anvisning för möten och resor. Skickas ut till prefekterna, kommer ut på
KTH:s intranät inom kort.
Regelverksändring gällande anställningsordningen.
Verksamheten i Kista ska utredas. Det finns krafter som vill att Materialfysikgrupperingen ska flyttas
över till SCI-skolan och Albanova. För att genomföra flytten behöver plats frigöras på Albanova och
avancerad labbutrustning skulle behöva flyttas.
Ett beslut om uppföljning av projektet AAE har tagits.
Nomineringar till 2015 Balzan Prizes senast den 15 mars.
The 2015 Eric and Sheila Samson Prime Minister´s Prize for Innovation in Alternative Fuels for
Transportation. Deadline 2 mars.
VR rådsprofessorprogram öppnar 22 januari. Deadline 26 februari.
Seminarium med Ulf Sandström den 4 februari, "Beyond Flawed and Skewed Bibliometrics: the
percentile model for ranking of universities and researchers". Mer info, samt anmälan, finns här:
http://www.kth.se/aktuellt/kalender/beyond-flawed-and-skewed-bibliometrics-the-percentile-modelfor-ranking-of-universities-and-researchers-1.533102?date=2015-02-04&orgdate=2015-0201&length=1&orglength=28

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
-

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Matematik: 2 biträdande lektorat och ett antal postdoc-tjänster ligger utannonserade. Målet är att
ytterligare två biträdande lektorat ska utlysas under året. Arbetet med det centrala biträdande
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lektoratet ska påbörjas. David Rydh har blivit befordrad till lektor.
Tillämpad fysik: Anna Burvall och Linda Lundström har ansökt om befordran till lektor. Tre
lektorer har ansökt om befordran till professor. Ilaria Testa har anställts som biträdande lektor.
Hållfasthetslära: Mekanik: En lektor på gång. Lisa Prahl har ansökt om befordran till lektor. Minst två lektorer ska
söka befordran till professor.
Teoretisk fysik: Ett biträdande lektorat i kondenserad materia ligger utannonserad. Sex sökanden är
kallade till intervju till biträdande lektor i biofysik. Två lektorer har ansökt om befordran till professor.
Fysik: Josefin Larsson har blivit docent. Ytterligare tre har ansökt om docentur. Jonas Strandberg har
ansökt om befordran till lektor och Felix Ryde har blivit befordrad till professor.
Farkost och Flyg: -

5. GA-frågor
David Rydh leder nu arbetsgruppen för det nya programmet i teknisk matematik.
En dialog förs med KI angående en dubbelutbildning, läkare/civilingenjör. Utbildningen planeras
omfatta 8 års heltidsstudier.
Ett modulschema ska tas fram för masterprogrammen. Erik Edstam har arbetat fram ett förslag.
De extrapengar som genereras utifrån resultaten i EEA:n har fördelats.
Ansökan till Erasmus+ ska vara inne senast 31 mars. Mer info på webben, http://intra.kth.se/kthinformerar/internationalisering/program/erasmus

6. Information från studeranderepresentant
Flygsektionen och Fysiksektionen har haft val till poster i ledningsgruppen.
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7. FA-frågor
FA och vice FA ska säkerställa att de individuella studieplaner som saknas upprättas och att samtliga
studieplaner uppdateras under våren inför stickprovskontrollen HT15.
8. Administrativa frågor
Helene kommer att hålla stormöten för skolans administration tre gånger per termin. Första mötet 21
januari i Hugin. Anders Lundgren är inbjuden för att informera om AAE:n.
Helene har tagit fram en ny delegationsordning där delegationerna går till funktioner istället för
personer. Den skickas ut till berörda inom kort.
Karin går igenom det ekonomiska resultatet för 2014 och budget för 2015. Skolans resultat för 2014
slutar på +28,8 mkr. +11,3 mkr på GRU och +17,5 mkr på FOFU.
Anna-Karin informerar om lönerevisionen. Aktuella listor med bud och facktillhörighet kommer att
mailas ut så snart vi fått ok från UF. Blanketter som ska användas i det lönesättande samtalet med
SACO-medlemmar skickas också ut.

V
Vid pennan
Anna-Karin Burström

