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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2016-11-22 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Anders Forsgren, Vice skolchef
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Sebastian Stichel, Propefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Proprefekt Hållfasthetslära
Tommy Ohlsson, FA
Gunnar Tibert, GA
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Patrik Henelius, Prefekt Teoretisk Fysik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Sebastian Lourdudoss, MNF/ICT
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Simon Edström, studeranderepresentant

Frånvarande:

Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Michael Hanke, Vice-GA

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar; ingen anmärkning.
2. Information/anmälningar
Sigbritt Karlsson, nya rektor har ändrat KTHs ledningsgrupp till ett strategiskt ledningsråd.
Mötestiden är ändrad till varannan tisdag. Inför varje möte skall en särskild strategisk fråga förberedas
inför mötet. Leif vill införa motsvarande för LG SCI. Frågeställningar kan skickas till Leif så väljer han
ut lämpliga strategiska frågor till kommande möten.
Antagningsordningen skall uppdateras och kortas ned. Framförallt skall det framgå vad som är lagkrav
resp KTH-specifikt. Även DR-utbildningen omfattas. US sammanträder den 7 dec och tar beslut i
frågan.
Ett förslag till hur fördelning av arbetsmiljöuppgifter skall göras i organisationen har tagits fram.
Många synpunkter fanns på detta.
Referenstagning och CV-kontroll vid akademiska tillsättningar kan bli problematiskt och synkar inte
direkt med rekryteringsnämndens hantering.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
16 st biträdande lektorer har inbjudits till halvtidssamtal med skolchef och viceskolchef, 7 st har tackat
ja till inbjudan.
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För befordran till professor kommer man att införa en karenstid om 2 år för förnyad ansökan.
Anders gör en statusrapportering av olika anställnings- och befordringsärenden inom skolan.
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 två VR-bidrag från Energimyndigheten. Olika bud när den fysiska flytten till
Albanova ska ske, just nu gäller 2023.
Mekanik: ej närvarande.
Farkost och Flyg: har fått två nya docenter; Jenny Jerrelind och Susann Boij. Två nya tjänster inom
flygteknik kommer att utlysas (biträdande lektorat och lektorat).
Fysik: Diskussioner kring sammanslagningen med Teoretisk fysik pågår. VR-utdelningen var en
besvikelse.
Tillämpad fysik: tre etableringsbidrag för yngre forskare från VR samt två vanliga VR har erhållits.
Förra veckan genomfördes en ”Aphys-dag” cirka 100 personer inkl alumner. Forskningsrelaterade
föredrag och 2-3 alumner som berättar om sin karriär efter KTH. Mycket uppskattad tillställning.
Ursula Gibson har valts till vice president of The Optical Society (OSA).
http://www.osa.org/en-us/home/
http://www.businesswire.com/news/home/20161019006487/en/Optical-Society-Elects-UrsulaGibson-2017-Vice
Teoretisk fysik: En hedersdoktor har utsetts, jag missade namnet.
Hållfasthetslära: x-rektor har nu flyttat in på vån 2 på Hållfen. 
Matematik: har fått 9 st VR-anslag (alla biträdande lektorer har fått VR).
GRU-strukturen för studierektorerna vid matematik är under överinseende. Ett ledningsinternat för
matematik kommer att diskutera frågan.
Mattias Dahl är utsedd till ny avdelningschef för Matematik efter Hans Ringström. Svante Linusson är
vice avdelningschef.

5. GA-frågor
Tre ansökningar till uppdraget som PA Teknisk fysik har inkommit:
Magnus Andersson, MNF/ICT
Martin Wiklund, Tillämpad fysik
Mats Wallin, Teoretisk fysik
Målet är att tillsättningen ska ske snarast så att den nya PA kan gå parallellt under december.
En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett nytt förslag gru-tilldelningen inom skolan. Förslaget
skall presenteras i mars för SCI LG. I gruppen ingår: Lars Filipsson (Matematik), Katarina Gustavsson
(Matematik), Jack Lidmar (Teoretisk fysik), Martin Wiklund (Tillämpad fysik) samt en
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studeranderepresentant.
En GA/PA dag har genomförts på KTH med syfte att diskutera ett kvalitetssäkringssystem för
utbildningarna.
Ny kanslichef HannaSara Karlsson började 1 november.
6. Information från studeranderepresentant
Nya personer invalda i THS och på sektionerna. Många studeranderepresentanter i olika organ
kommer från SCI-skolan.
Studentsektionerna anordnar lunchföreläsningar för studenter där man bjuder in olika
inspirationstalare. Både alumner och aktiva forskare bjuds in. Prefekterna får gärna bidra med förslag
på olika talare.
7. FA-frågor
Status för e-ISP-systemet. SCI-skolan går inte över till eISPn förrän systemet justerats enligt skolans
önskemål beträffande antalet roller.
Modell för kommande utvärdering av forskarutbildning har UKÄ visat via ett web-sänt seminarium.
KTHs forskarutbildning ska utvärderas 2019, men omfattar inte något av SCI-skolans ämnen.
8. Administrativa frågor
Riksrevisionen har granskat förfarandet kring bidrag och uppdragsforskning. Specifikt har man tittat
på vem som signerar vad.
Prodekanus har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av tentamensreglerna. Helene Rune är
sammankallande i gruppen som i övrigt består av Mats Boij (Matematik) två jurister, en utredare från
UF samt studeranderepresentant.
9. Övriga frågor
Anders Forsgren kommer inom kort att skicka ut aktuella Docentpresentationer till alla på skolan.
Leif sitter i en referensgrupp som ser över Albanovahusens lokalanvändning. Någon direktinfo
angående planering av lokaler finns inte idag.
Peter Unsbo har fått förfrågan om fortsatt medverkan i SFO. Peter berättar mer om detta vid nästa
möte.

Vid tangenterna Helene

V

MINNESANTECKNINGAR
Ledningsgrupp SCI

Ev. dokumentnummer
2016-11-22

Ev. diarienummer

Sida
4 (3)

