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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2015-03-31 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum Albanova

Närvarande:

Leif Kari, skolchef
Anders Forsgren, vice skolchef
Henryk Anglart, proprefekt Fysik
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik
Helene Rune, administrativ chef
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Laszlo Fuchs, prefekt Mekanik
Dan Zenkert, prefekt 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. Relocation
Lotta från Relocation informerar om deras arbete.
Relocation startade sin verksamhet 2013. Första året förmedlades bostad till 300 personer, andra året
till 600 personer och i år är siffran redan uppe i 200. Under 2014 var det enbart 5 personer som
kontaktade relocation som INTE kunde erbjudas bostad.
Bostadsförmedlingen är till för nyanlända, alltså under sitt första år på KTH och i Sverige. Boendet
ska också ses som en tillfällig lösning om man ska vara här en längre tid.
Det finns nu en tjänst upphandlat med Adecco för coachning i karriären för medföljande. Det innebär
CV-granskning, hjälp med kompletterande utbildning, kontakt med arbetsgivare m.m. Kostnad
16000/person. Denna tjänst ska erbjudas till alla medföljande till tjänster över biträdande lektor.
Kostnaden tas av institutionen.
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3. Information/anmälningar
På KTH:s ledningsgrupp presenteras hur skolornas olika strategiska råd är sammansatta och vilka
frågor som behandlas. Vissa råd har t.ex. många externa ledamöter. Det är något för vår skola att
fundera på.
En uppföljning har gjorts på KTH:s utvecklingsplan 2013-2016. Vissa av de uppställda målen har
KTH i stort klarat. Målet att minst 20 % av de nyanställda professorerna ska vara kvinnor uppfylldes
under 2014, andelen var då 36 %. Målet på 25 % kvinnliga lektorer är däremot inte uppfyllt, andelen
låg på 11 % under 2014. Vår skola har inte uppnått dessa mål.
En utvärdering har gjorts av projektet KTH sustainability. Gruppen diskuterar kring att aktiviteterna
borde integreras mer i verksamheten istället för att ligga på en egen enhet. Vidare sägs att definitionen
av hållbar utveckling kan vara väldigt olika.
Arbetet med miljöcertifieringen går vidare. Certifieringsrevisionen kommer att utföras 27-29 april.
Leif redovisar en resesammanställning för SCI-skolan 2014. Totalt har vi åkt 4,3 varv runt jorden med
tåg och 157,7 varv runt jorden med flyg.
Eftersom årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) är svår att förstå bjuder Leif in någon från
förvaltningen för att presentera denna.
De strategiska forskningsområdena(SFO) har utvärderats. KTH är huvudansvariga för fem områden.
Det gäller molekylär biovetenskap (SciLifeLab), e-science (SeRC), informationsteknik (ICT TNG),
transportvetenskap (TRENoP) och produktionsteknik (XPRES). Vissa av dem har fått dåliga betyg
vilket är oroande eftersom finansieringen kan komma att dras in.
4. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Annonserna för de 12 biträdande lektoraten(särskild satsning från rektor) ligger ute nu. Speciella
rekryteringsnämnder utses till dessa och de ligger inte på skolnivå.
En uppföljning på den JML-utbildning som hölls i höstas kommer att ske 22 april.
Prefekterna kommer att sitta med som verksamhetsrepresentanter i den nya rekryteringsnämnden.
Två lärarrepresentanter kommer också att vara med samt Anders som ordförande. Två vice
ordfördanden är utsedda, Elena Gutierrez Farewik och Ayse Nyberg.

5. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Mekanik: 2 befordringar på gång. Shervin Bagheri har tilldelats Göran Gustafsson-pris till unga
forskare.
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Tillämpad fysik: Ett antal befordringsärenden på gång. Beslut om två affilieringar kommer inom
kort.
Hållfasthetslära: Matematik: Tre biträdande lektorat ligger ute. Henrik Hult har befordrats till professor. Jonathan
Lenell och Fredrik Viklund har tilldelats Göran Gustavssons-pris till unga forskare.
Teoretisk fysik: Det stora Göran Gustafsson-priset(KWA) tilldelas Egor Babaev.
Det biträdande lektoratet som ligger ute förlängs till 15 maj. Hittills har 19 ansökningar kommit in
varav 3 är kvinnor. En befordran på gång.
Fysik: Ett biträdande lektorat ute och 2 doktorandtjänster. En befordran och en docent på gång.
Farkost och Flyg: -

6. GA-frågor
Första urvalet till masterprogramen är klar, 198 antagna. Det har varit problem med
antagningssystemet, vi har antagit för få studenter. Målet för vår skola gällande betalande studenter är
50 st.
Ansökan om det nya programmet i teknisk matematik är inskickat. Inga kompletteringar har begärts
in i detta skede. Ansökan ska upp igen i utbildningsutskottet i april.
Det ska tas fram kursupplägg/paket inom olika program när det gäller samarbetet civ.ing./läkare.”
Det ska sedan tas till utbildningsutskottet i april.
Gustav Amberg och Anna Wahl kommer att ha möte med programansvariga och programansvarigastudenter. Syftet är att arbeta med JML-uppdraget.
STINT vill bygga upp relationerna med Quatar. 3-4 juni reser en delegation till Quatar för att knyta
forskningskontrakt inom vatten, asfalt och energi. Kontakta Michael vid intresse.
7. Information från studeranderepresentant
Det har hållits val till ny kårstyrelse. Den nya styrelsen tillträder till läsårsskiftet.
Det ska snart hållas val till kårfullmäktige.
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Fysiksektionen och Flygsektionen har anordnat varsin tjejmiddag.
Det har varit upprepade problem med inbrott nu senast på Flygsektionen. Man har tagits sig in genom
en krossad fönsterruta och orsakat ytterligare skadegörelse i lokalen. Det görs inget från KTH
centralt.
8. FA-frågor
FA/PA-möte ska hållas 11 maj.
I den uppdaterade delegationsordningen finns det inte längre med att skolchef inrättar nya kurser på
KTH, det har fallit bort. Det måste åtgärdas.
9. Administrativa frågor
Administrationen har varit på konferens 24-25 mars. Värdegrunden och administrationens mål var
områden som behandlades. En sammanfattning av konferensen finns på intranätet,
https://www.kth.se/sci/intra/arbetssatt-sci/kommunikation/sci-admin-konferens-24-25-mars-20151.557056
Det har varit problem med systemstödet vad gäller tenta-resultat och tentamensanmälan.
EFH:n kommer att flytta till TR8 den 21 april. EFH:n kommer organisatoriskt att tillhöra skolkansliet
eftersom deras tjänster nyttjas av hela skolan och även betalas av samtliga institutioner. Anledningen
att EFH:n placerats på Albanova var närheten till dåvarande redovisningsansvarig. Nuvarande
redovisningsansvarig, Seija Liedes sitter på skolkansliet. För- och nackdelar med flytten diskuteras.
Skolfesten kommer att vara 28 april. Inbjudan har mailats ut.
Vid pennan
Anna-Karin Burström

