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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2016-03-29 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Freja Teknikringen 8, 3 tr. 
Närvarande: Leif Kari, Skolchef 

Henryk Anglart, Proprefekt Fysik 
Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och Flyg 
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära (från punkt 4) 
Tommy Ohlsson, FA 
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik 
Olof Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik  
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
Helene Rune, Administrativ chef 
Michael Hanke, Vice GA 
Carl-Anders Carlsson, studeranderepr 
Seija Liedes, EKO 

Frånvarande: Anders Forsgren, Vice skolchef 
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik 
Gunnar Tibert, GA 
Natalia Orellana, HR-funktionsansvarig 

  
 
 
1. Föregående möte 

Föregående mötes minnesanteckningar inga synpunkter.  
 

2. Information/anmälningar 

Med anledning av den förestående Miljörevisionen 19 april är agendan reviderad. Thomas Frisk 
kommer till sista punkten och föredrar ”Ledningens genomgång” av skolans miljöarbete. 

Samtliga bilagor till utskicket av detta möte gås igenom.  
Med anledning av den revision av utvecklingsplanerna som ska göras konstateras att det inte finns 
många mätbara mål i SCIs utvecklingsplan. Vissa mål har uppnåtts och andra kommer att revideras. 
Leif återkommer till prefekterna om han behöver input angående detta. Skolans reviderade 
utvecklingsplan ska vara klar i juni 2016. Den 14 april tar US beslut om KTHs reviderade 
utvecklingsplan.   

Innovationsstrategi SLL, ett förslag har gått ut på remiss. KI får extremt stor andel av dessa medel varför 
KTH kommer att ha synpunkter på detta i sitt remissvar. Skolchefen har spelat in att flera personer vid SCI-
skolan bör involveras i KTHs arbete med remissvaret. 

Nomineringar till Polhemspriset 2016, http://www.polhemspriset.se/  
Någon deadline framgår inte på hemsidan men priset delas ut 17 november! 

Pre-proposal KSLAs Wallenberg professur 2017. Förslag via skolchef (?) till rektor snarast. 
 

 

http://www.polhemspriset.se/
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3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 
Punkten utgår. 

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc. 

Teoretisk fysik: - 

Matematik: - 

Tillämpad fysik: Många VR-ansökningar skrivs. Ev propåer från ICT-MNF stäms av med Leif. 

Hållfasthetslära: - 

Mekanik: Första gallring till 3 biträdande lektorat är klart.. Dan Henningsson har beviljats ett ERC 

Advanced Grant  

Fysik: Chong Qi fick Stora GG-priset. Christer Fuglesangs affilierad fakultet förlängs. 

Farkost och Flyg: - 

5. GA-frågor (föredragande Michael Hanke vice GA) 

En ny PA är utsedd till Farkostteknikprogrammet , Susann Boij från Farkost och flyg. 
Susann tillträder den 1 maj. 
186 avgiftsfinansierade sökande till skolans masterprogram har erbjudits plats. 
Ansökningar om att inrätta nya program har bordlagts och istället gjordes en utredning av KTHs 
programstruktur. ITM har inrättat en variant av nytt program genom ett spår inom befintligt program. 
 

6. Information från studeranderepresentant 
Inget nytt att rapportera. 

 

7. FA-frågor 
Översättning av DR-programmens beskrivningar har löst sig. Det fanns endast två översättningar 
gjorda, resterande ska skrivas och skickas in till FA. 

Samtliga ämnesstudieplaner ska revideras till 1 oktober. 
 

8. Administrativa frågor 
Projektledarrapporter kommer att skickas ut från UF varje månad. Dessa är auto-genererade och det 
är tveksamt om de går att avbeställa. Ev frågor kring detta besvaras av Seija. 
 

9. Ledningens genomgång av SCI-skolans miljöledningssystem 
Föredragande Thomas Frisk. 

 

10. Övriga frågor 
Policy för bisyssla kommer att diskuteras vid ett kommande miniledningsgrupp. 

   

Vid pennan 

Helene Rune 

 
 

 


