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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2018-01-30 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Anna Delin, Vice skolchef
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Tommy Ohlsson, FA
Gunnar Tibert, GA
Helene Rune, Administrativ chef
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Malin Atterving, studeranderepresentant

Frånvarande:

Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg

1. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga kommentarer.
2. Information och anmälningar
Datum för rektors skolbesök diskuterades. Datum under sportlovet är olyckligt då många är bortresta.
Helene och Leif gör ett förslag hur besökstiden skall disponeras.
Fackliga företrädare och den administrativa chefen kommer att ges tillgång till skolchefsrådets minnesanteckningar.
Fyllnadsval till skolrådet pågår, resultat förkunnas på skolans intranät 2 feb: https://intra.kth.se/sci
Vicerektorerna vill ha med ansvariga för olika områden i skolans ledningsgrupp, bl a JML-ansvarig,
Impactansvarig, Hållbarhetsansvarig osv. Om alltför många områden skall representeras blir
ledningsgruppen för stor, varför skolchefen förespråkar att olika ansvariga kan adjungeras till LGmöten vid behov eller särskilda tillfällen. Beträffande JML-ansvaret tar skolchefen på sig detta själv.
En ny RAE (Research Assessment Exercise) är föreslagen till våren 2019. Tidigare RAE:ar har
genomförts 2008 resp 2012. Vice rektor för forskning, Annika Stensson Trigell har ansvaret för
genomförandet av en ny RAE. RAEn diskuteras.
Anna Delin skickar ut en intressant länk om hur man bättre kan mäta forskningens impact på
samhället. Vid tidigare RAE har självvärderingsarbetet gett positiva effekter i verksamheten. UKÄ
kommer också att göra en utvärdering under 2018 varför RAE:n måste synkroniseras i tiden med
denna så att inte arbetsbelastningen med allt utvärderingsarbete blir ohållbart. Utgångspunkten för
RAEn är de tre områdena i KTHs utvecklingsplan; hållbar utveckling, jämställdhet och
internationalisering.
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Skolans utvecklingsplan skall vara färdigställd sista juni 2018. Det skall vara en lättare skrivning om
vad skolan gör och vad skolan vill, den skall också synkroniseras med KTHs utvecklingsplan.
En handlingplan för hållbarhet inom forskning skall också formuleras. Ev skall också en
handlingsplan till utvecklingsplanen göras. Frågan är när man skall hinna göra själva jobbet mellan
planer och utvärderingar! 
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anna Delin tar över JML-referensgruppen som Anders Forsgren tidigare lett. Gruppen kommer att
arbeta mer operativt inom området med t ex online-kurser, filmer och någon form av observatörer vid
rekryteringsnämnderna..
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Matematik: Flera befordrings- och docentärenden på gång samt flera postdocs och doktorander.
Mekanik: inget nytt.
Fysik: Med Tech lab verkar bli ett 5-årigt projekt. Mark påtalar att processen för inrättande måste gå
via linjen vilket har varit otydligt i detta fall. Medfinansiering från rektor gäller endast 1 år.
Mats Danielsson har valts in i Kungl Ingenjörsvetenskaps akademien (IVA) avdelningen för
teknikens grunder och gränsområden. Stort Grattis till Mats!!!
Tillämpad fysik: Även Fredrik Laurell har valts in i Kungl Ingenjörsvetenskaps akademien (IVA)
avdelningen för teknikens grunder och gränsområden. Stort Grattis till Fredrik!!!
Hållfasthetslära: Två nya postdocs och ett befordringsärende på gång.
Farkost och Flyg: ej närvarande.
Anställnings- och befordringsärenden, se skolrådsprotokoll:
https://intra.kth.se/sci/dokument/minnesanteckningar/protokoll
5. GA-frågor
Tilldelningsbesluten kommer denna vecka. Ny PA för Masterprogrammet i kärnenergiteknik skall
tillsättas då nuvarande PA går i pension under våren.
6. Information från studeranderepresentant
Arbetsmarknadsdag den 6 feb genomförs för Fysiksektionen. Flygsektionen inbjuder till tjejmiddag.
Theodor Staffas har utsetts till studeranderepresentant i skolans strategiska råd.
7. FA-frågor
Införande av eISPn fortskrider planenligt, för närvarande har cirka hälften konverterats (ca 150).
8. Administrativa frågor
Inget att meddela.
9. Inbjudna gäster:
Sofia Nyström, SCI-skolans informationsansvarig samt Robert Lawesson Webansvarig KTH/UF
presenterar KTHs nya webstruktur.
Kristina von Oelreich, KTHs miljöansvarig genomför med stor hjälp av Erik Edstam en
gruppövning med hela ledningsgruppen avseende Omvärlds- och intresseanalys angående KTHs
miljöarbete och ISO-14001 certifiering.
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