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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2017-10-10 kl. 15:15 

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

Anders Forsgren, Vice skolchef 
Sandra di Rocco, Matematik 
Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och Flyg  
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära  
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
Gunnar Tibert, GA 
Michael Hanke, Vice-GA 
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig 

 Helene Rune, Administrativ chef 
Malin Atterving, studeranderepresentant 
 

Frånvarande: Tommy Ohlsson, FA  
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik 
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig 

 
1. Föregående möte 

Föregående mötes minnesanteckningar inga kommentarer. 
 

2. Information/anmälningar  
Inget nytt att förmedla angående rektors satsningar. Inspelsmöjligheter otydliga, diskussion vidtog. 
  

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

Anders redogör för olika anställnings- och befordringsärenden. För detaljerad info se 
skolrådsprotokoll:  https://intra.kth.se/sci/interna-dokument/minnesanteckningar/protokoll 

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

Matematik: är klara med lönerevisionen. Några PRAOs kommer till institutionen inom kort. 
Wallenberg-ansökningar skall skickas in. Brummer & Partners lab är igång. Första aktivitet är att ett 
öppet seminarium har hållits. 
Fysik: Lönerevisionen nästan klar. Den interna omorganisationen är klar och presenterad vid 
institutionens ledningsgrupp, tolv avdelningar har blivit sex. Anatoly Belonoshko har utsetts till APS-
fellow https://www.aps.org/programs/honors/fellowships/    
VR har gett bra utdelning för infrastruktursatsningar. 
Farkost och Flyg: Lönerevisionen klar.  
Hållfasthetslära: Lönerevisionen klar. Nästa vecka Odqvistlaboratoriets User’s day inkl AW. 
Mekanik: ----  
Tillämpad fysik: Den interna omorganisationen är klar, tolv avdelningar har blivit sju. Detta är 
diskuterat och accepterat inom institutionens ledningsgrupp. Lönerevisionen inte riktigt klar. 
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5. GA-frågor 
Studierektorerna skickar input till GA gällande GRU-ersättningsmodellen. 
Remiss har gått ut angående PA GA uppdragen. GA sammanställer synpunkter till ett skolgemensamt 
svar. 
Nya regler för kursutvärdering och kursanalyser har tagits fram. GA försöker hitta en form för att 
göra detta tidseffektivt. Detta organiseras på både program och institutionsnivå. GA har inlett en 
dialog med PA och SR för att få detta att fungera.  
Daniel Sellgren (TR8-admin) har lagt upp ett web-formulär för mastersökande. Formuläret syftar till 
att underlätta hanteringen av externa sökande till skolans masterprogram. 
Förslag finns på en handlingsplan för presentationsteknik för lärare i syfte att höja kvaliteten på 
föreläsningar. En kollegial diskussion pågår. 
 
 

6. Inbjuden gäst KTHs hållbarhetschef Kristina von Oelreich  
informerar om den interna miljörevision som ska genomföras. 
 

7. Information från studeranderepresentant 
Flyg- och fysiksektionerna har haft en lunchföreläsning med Nicholas Apazidis som var lyckat. 
THS arbetar med att byta namn på Oscar Mutters motsvarighet Osqulda. 
 

8. FA-frågor 
På torsdag hålls ett möte med FA och samtliga DR-PA. 
e-ISP implementeras fullt ut på skolan nu  
Hanteringen av inaktiva doktorander och spikningsrutiner ses över.  
 

9. Administrativa frågor 
Basstädning kommer att integreras i hyrorna troligen fr o m nästa kalenderår. Detta innebär att vi inte 
längre behöver teckna specifika städavtal för institutioner eller avdelningar. 
Seija redogör för skolans Q3 bokslut. 
 

10. Övriga frågor 
Inget. 

 

Vid tangenterna  

Helene 
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