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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2016-10-11 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Anders Forsgren, Vice skolchef
Anders Eriksson, Proprefekt Mekanik
Mark Pearce, Prefekt Fysik (kom kl 15:50)
Sebastian Stichel, Proprefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Tommy Ohlsson, FA
Patrik Henelius, Prefekt Teoretisk Fysik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Sebastian Lourdudoss, MNF/ICT
Natalia Orellana, HR-funktionsansvarig
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Carl-Anders Carlsson, studeranderepresentant

Frånvarande:

Leif Kari, Skolchef
Gunnar Tibert, GA
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Michael Hanke, Vice-GA

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar; ingen anmärkning.
2. Information/anmälningar
Från KTH-LG:
Nybörjarstatistik -16, inga kommentarer.
Lägesrapport region Indien, inga kommentarer.
Lägesrapport ranking, inga kommentarer.
Resursfördelningsutskottets förslag - kommentar; liten del av ersättningen omfördelas till DR-kurser
vilket innebär att tilldelningen sjunker såvida inte antalet doktorander sjunker.
VR-förslaget, inga kommentarer.
CAMPUS 100 år, aktiviteter planeras. Ett utskick om att nominera kandidater har gått ut. Sprid gärna
detta och skicka in förlag på nominerade till undertecknad eller Sofia Nyström.
Nominera kandidater till The 2017 Gunnerus Award in Sustainable Science – senast 1 december
Familjen Kamprads stiftelsen utlyser forskningsanslag - senast 14 november.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anders gör en statusrapportering av olika anställnings- och befordringsärenden inom skolan.
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Beträffande olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll:
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
MNF/ICT: har fått ett stort anslag om 30 Msek från Stiftelsen Erling Pehrson.
Mekanik: Ny ledningsstruktur på gång att utformas.
Farkost och Flyg: inget nytt
Fysik: Skyddsronder kommer att göras inom kort. Övriga fysik-institutioner vill också göra
skyddsronder.
Tillämpad fysik: Har fått två KAW om sammanlagt ~65 Msek
Teoretisk fysik: Inget nytt, men vill gärna ha info om framtida institutionsstruktur.
Hållfasthetslära: inget nytt.
Matematik: frånvarande.

5. GA-frågor
frånvarande.
6. Information från studeranderepresentant
Fyllnadsval till kårfullmäktige…
7. FA-frågor
Vid rektorsdialogen förra veckan togs e-ISP-systemets otillräckliga antal roller upp. Även
översättningsverktyget Convertus brister påtalades. KTHs ledning verkade inte känna till de båda
systemens brister och visade full förståelse för SCI-skolans hållning.
I samband med att beslut om examinatorer på kurser på DR-nivå har fattades av FA har också tydliga
instruktioner gått ut till administratörer och DR-PA om hantering kring detta. Ingen annan än utsedd
examinator får examinera, ingen kurs utan beslutad examinator får genomföras. Om någon kurs
saknas i beslutet kontaktar man Kerstin/Tommy så görs tilläggsbeslut.
Här finns listan på beslutade examinatorer och kurser.
https://www.kth.se/sci/phd/anvisningar/examinatorer-for-kurser-pa-forskarniva-1.677159
Beslut om tillgodoräknande av kurser som inte givits vid akademiskt lärosäte ska prövas och
godkännas av forskarutbildningsansvarig (FA). I övrigt gäller att DR-PA gör tillgodoräknandet, inte
handledaren: https://www.kth.se/sci/phd/anvisningar/tillgodoraknande-inom-utbildning-paforskarniva-vid-sci-1.195758
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8. Administrativa frågor
Aftonbladet har frågat efter kommande inplanerade julbord, internrepresentation mm.
Caroline Boivie Ekstrand slutar som kanslichef den sista oktober och lämnar över till en ny kanslichef
fr o m 1 november HannaSara Karlsson. HannaSara kommer från ABE-skolan där hon varit
biträdande UA de senaste åren.
Anna-Karin Burström kommer tillbaka den 1 november, och Natalia Orellana går till UF 
Med anledning av ovanstående har vi ett litet avskedsmingel på vån 5, TR8 den 31/10 kl 15:00.
Beträffande skyddsronder så kommer vi framöver att initiera dessa från skolnivån, HR tillsammans
med skolans huvudskyddsombud har utformat checklistor och kommer att kontakta prefekter
angående detta.
9. Övriga frågor
Nästa skolråd är planerat den 18 oktober.

Vid tangenterna Helene
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