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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2015-09-01 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum Freja, TR8

Närvarande:

Anders Forsgren, vice skolchef
Gunnar Tibert, GA
Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik
Helene Rune, administrativ chef
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Laszlo Fuchs, prefekt Mekanik
Ingeborg Löfgren, informationsansvarig
Rebecka Staffas, studeranderepresentant
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik
Tommy Ohlsson, FA
Sandra Di Rocco, prefekt Matematik
Sebastian Stichel, proprefekt Farkost och Flyg
Mark Pearce, prefekt Fysik

1. Föregående möte
Inga kommentarer från föregående möte.
2. Information/anmälningar
Den slutgiltiga delårsrapporten för VT 2015 har kommit.
Kistautredningen som berör vår skola fortsätter. 9 sept. ska möte hållas med de från fakulteten i Kista
som är intresserade av att flytta till SCI-skolan. Det måste till ett beslut från rektor för att vi ska kunna
allokera lokaler i de lokaler som ska byggas på Albanova.
KTH ska göra en översyn av programutbudet. Beslut kring civilingenjörsprogrammet i teknisk
matematik är bordlagd i väntan på resultatet av den översynen.
Nominations for the Tang Prize in Sustainable Development – senast 30 september (se bilaga)

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Två nya ärenden ska tas upp på skolrådet 10 sept. Biträdande lektorat i strömningsmekanik och
adjungerad professur i Farkost och Flyg.
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4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Mekanik: Tillämpad fysik: Linda Lundström har blivit befordrad till lektor. Två ytterligare befordringar på
gång. Institutionen får rektorsbesök v.37
Hållfasthetslära: Matematik: Institutionen har haft problem med migrationsverket som har ändrat sin
handläggningsrutin för anställda doktorander utanför EU/EES. Senaste beskedet är att vi kan
använda oss av de intyg vi haft tidigare t.o.m. årsskiftet då migrationsverket kommer att kräva in
antagningsbevis för att bevilja uppehållstillstånd. Fortsättning följer.
Teoretisk fysik: Biträdande lektor ute på SciLifeLab kommer i feb. Ett biträdande lektorat är utlyst.
Gästprofessor från Indien har uttryckt önskemål om att tjänsten ska permanentas.
Fysik: Fått pengar i förra rektorskontraktet för två forskningsingenjörer. Rekryteringstillstånd
inskickat för dessa. En gemensam AW har hållits med samtliga fysik-institutioner vilket blev lyckat.
Stephen Hawking besökte KTH förra veckan vilket märktes av en del på institutionen. Rektorsbesök
v.37.
Farkost och Flyg: -

5. GA-frågor
Antalet inskrivna på masterprogrammen ökade från 65 förra året till 83 i år. 27 betalande studenter är
inskrivna, vårt mål är 40 betalande studenter. En uppföljning ska göras på de som tackat nej till sin
plats.
Olof Runborg är utsedd till ny PA på tillämpad matematik och beräkningsmatematik.
6. FA-frågor
7. Information från studeranderepresentant
Inskrivning igår. Mottagningen pågår fortfarande men lite mindre intensivt.
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Nytt för i år är att enklare event ska anordnas för alla som påbörjar ett masterprogram. Detta sker i
veckan.
Fuglesang försöker rekrytera studenter som kan vara behjälpliga vid den internationella
astronautkonferensen.
8. Administrativa frågor
Internrevisionen har besökt Leif och Helene. De ska granska hur regler efterlevs på 3 skolor varav
SCI-skolan är en.
När det gäller förberedning av lokaler inför disputation ligger det nu på skolnivå. Det har tidigare
skötts av lokalserviceavdelningen.
Helene ser över möjligheten att samla all tentaadministration på skolan. Huruvida det är möjligt att
genomföras beror på om det digitala rättningssystemet kan komma igång. En utredning kring detta
sker just nu.
Karin Dyne Wernberg slutar som gruppchef för fysik-admin och kommer att fokusera på skolans
ekonomiarbete samt ansvara för projektredovisningen på Teoretisk fysik och budgetarbetet på
Mekanik. Linda Andersson har utsetts till ny gruppchef på fysik-admin.
9. Övriga frågor
När det gäller lönerevisionen så har SACO flaggat för en förändring gällande lönesättande samtal med
sina medlemmar. Därför ska vi inte börja med några samtal med SACO-medlemmar ännu. Ett
önskemål kommer från gruppen att vi meddelar uppåt att vi inte kommer att inkomma med några bud
tidigare än sex veckor från att vi kan starta med samtalen. Anna-Karin pratat med Leif angående detta
och återkommer.
Vid pennan/
Anna-Karin Burström

