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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2015-06-09 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum Freja, TR8

Närvarande:

Leif Kari, skolchef
Dan Zenkert, prefekt Farkost och Flyg
Gunnar Tibert, GA
Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik
Helene Rune, administrativ chef
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Daniel Söderberg, proprefekt Mekanik
Ingeborg Löfgren, informationsansvarig
Tobias Bolin, studeranderepresentant
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik
Jonas Faleskog, vice FA
Sandra Di Rocco,prefekt Matematik
Michael Hanke, vice GA
Karin Dyne Wernberg, Ekonomiansvarig

1. Föregående möte
Inga kommentarer från föregående möte.
2. Information/anmälningar
Vid senaste internatet för KTH:s ledningsgrupp diskuterades nya satsningar. Rektor vill göra fler
satsningar och det är troligt att det kommer att finansieras med myndighetskapital som finns ute på
skolorna.
Nästa lönerevision ska tas upp i lilla ledningsgruppen till hösten.
KAW satsar 1,3 mdkr på 100 doktorander. En fjärdedel av satsningen går till KTH och då främst till
EES, ICT och CSC.
Efter utvärderingen av våra strategiska forskningsområden(SFO) är förslaget att vi får behålla
finansieringen.
The Dome of Visions öppnar i september 2015. Sista dag för att skicka in förslag på föreläsningar,
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workshops och utställningar är 25 juni.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anders föredrar aktuella befordringar, docentprövningar och anställningar.
Till hösten kommer skolan att erbjuda utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen syftar
främst till de ”oreglerade” anställningar som vi har t.ex. doktorander, forskningsingenjörer och
administrativ personal. Personer som anställer dessa kategorier kommer att bjudas in.
Katja Grillner är ny representant för rektor i skolrådet.
En strategisk planering för fakultetsutvecklingen ska lämnas in i september. Anders återkommer om
tider till samtliga prefekter för möte kring detta.
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Mekanik: Förbereder upp till 3 nya biträdande lektorat. Strategiarbetet med den yngre fakulteten
fortsätter.
Tillämpad fysik: Anna Burvall har befordrats till lektor. Det innebär att institutionen har 33 %
kvinnliga lektorer.
Hållfasthetslära: Matematik: 2 biträdande lektorat på gång. 1 professur på gång att utlysas. Många doktorander och
postdocs på väg in och få på väg ut. Det innebär stora problem med rumsbrist. Philip Lindskog har
tackat ja till en professorstjänst på SU.
Teoretisk fysik: Ny biträdande lektor på SciLifeLab kommer i början på 2016.
Farkost och Flyg: 2 docentärenden på väg in. Karl Bolin har blivit befordrad till lektor.

5. GA-frågor
Vi kan inte äska några pengar på GRU i skoldialogen.
Arbete med E-lärande pågår.
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University of Washington vill inrätta ett gemensamt program i Aeronautics.
6. Information från studeranderepresentant
Inbrottslarm ska installeras i kårlokalerna.
Flyg ska byta till strategisk styrelse kommande år.
7. FA-frågor
Den nya individuella studieplanen har börjat användas.
FA och vice FA kommer att granska målen till hösten.
Elektroniska ISP:n ska sjösättas till våren.
8. Administrativa frågor
Information om hur man röstar i fakultetskollegievalet skickas ut via mail 10 juni.
KTH:s internrevision ska granska hur arbetet sköts ur ett regelperspektiv.
Detta är sista mötet för terminen. Leif skickar ut tider för höstens möten.
Det finns tider kvar för hälsoundersökning innan semestern. Påminn gärna era medarbetare om att
boka en tid.
Vid pennan/
Anna-Karin Burström

