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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2017-06-07 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Programkansli, Teknikringen 8, Entréplan 

 
Närvarande: Leif Kari, Skolchef 

Seija Liedes, Ekonomi-ansvarig 
Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig 
Boualem Djehiche, Proprefekt Matematik 
Per-Lennart Larsson, Proprefekt, Hållfasthetslära 
Malin Atterving, Studeranderepresentant 
Tommy Ohlsson, FA 
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och flyg 
Gunnar Tibert, GA 
Michael Hanke, vice GA 
 
 

  
  
 
 
1. Föregående möte 
 

Inga kommentarer från föregående möte. 
 

  
2. Information/anmälningar 

 

Utkast KTHs utvecklingsplan (se bilaga). Skolan kan komma in med synpunkter innan midsommar men 
meddela gärna det ni har innan måndag 12 juni då Leif träffar rektor. Idén är att utvecklingsplanen ska 
vara kort och övergripande.  

Förslag till riktlinjer för bisysslor samt utkast till anvisningar (se två bilagor). Synpunkter skickas till 
Leif. 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 201701–201704, tema: utbildningsprognos (se bilaga). 

Arbetsordning – underlagen till universitetsstyrelse (se tre bilagor). Synpunkter på arbetsordningen ska 
skickas till Anders Lundgren. Universitetsstyrelsen kommer att fastställa arbetsordningen 9 juni 2017. 

Förhandling om Elsevier (se bilaga). Har vi inte löst förhandlingarna vid årsskiftet så kommer Elsevier 
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att strypa accessen på artiklar publicerade efter 2018-01-01.  

 

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

Skolan planerar att hålla ledningsgruppsinternat och arbetsmiljöutbildning 5-6 sept. Prefekter och 
samtliga chefer inom organisationen bjuds in. 

 

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

 

Matematik: Befordringar på gång. Tillsättning av Brummer & Partners ska tillsättas, lektorat i 

matematik ska tillsättas. 

 

Fysik: Oro kring vad som händer med våra postdoc-stipendiater som finansieras med FoFu. 

 

Hållfasthetslära: Några doktorander på ingång. Diskussion om en ny postdoc.  

 

Mekanik: Två befordringar på gång.  

 

Tillämpad fysik: Arbetar med omorganisering av institutionen. Förslag på att 12 avdelningar blir 6 

avdelningar. 

 

Farkost och Flyg: Många doktorandannonser och några postdoctjänster ute. Två flygtjänster ligger 

ute på annons. 

 
5. GA-frågor 

GRU-konferens nästa vecka, kommer bl.a. titta på de prioriterade utbildningsområdena. 

Har varit på kurs i E-lärande på Stanford.  

Professor Wallqvists medalj gick till Rebecca Staffas.  

 

Vice GA försöker få bättre ordning på dubbel-diplomen. 

 

6. Information från studeranderepresentant 

Det har varit tentaveckor. Just nu arbetar man med mottagningen. 

 
7. FA-frågor 

Frågor om doktorsprogram i tillämpad fysik ska besvaras den 12 juni. 
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Tommy ska på Sabbatical i höst men kommer fortsatt att vara FA. 

 
8. Administrativa frågor 

Rektor och dekanus har meddelat att FoFu-medel inte får användas till post-doc stipendium. 
Personalavdelningen har inte meddelat hur detta ska lösas i praktiken med de som redan har blivit 
beslutade och de som är på väg in. Anna-Karin återkommer när det finns mer information.  

 

Migrationsverket har ändrat sina rutiner vilket innebär att vi i vår tur måste ändra på våra rutiner 
gällande anställning av doktorander utanför EU.  Vi kommer att behöva anta doktorander innan dom 
kommer hit. Anna-Karin återkommer om hur detta ska ske mer exakt. 

 

Höstens första ledningsgruppsmöte blir 29 augusti. Leif skickar ut tider för hösten. 

 

 
 
 
V 
 
 

Vid pennan 

Anna-Karin Burström 
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