Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2018-06-19
Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00
Närvarande:
Leif Kari, Skolchef
Anna Delin, Vice skolchef
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Gunnar Tibert, GA
Tommy Ohlsson, FA
Adam Sandström, studeranderepresentant
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Frånvarande:
Sandra di Rocco, Prefekt Matematik
Lanie Gutierrez Farewik, Prefekt Mekanik
Michael Hanke, Vice-GA
Nya Åtgärdspunkter:
• Skolans delegationsordning skickas på remiss till alla prefekter, fastslås i augusti (Helene)
• Underlag till skolans utvecklingsplan – prefekter ombeds att skriva en halv A4 om
institutionen och skicka till Leif (prefekter)
• Finansiering av industridoktorandtjänst vid Tillämpad fysik har fastnat på JUA (Leif trycker på)
1) Föregående mötesanteckningar inga kommentarer.
Åtgärdspunkter från förra mötet:
• FA redogör kort för de doktorander som inte är i fas med studierna. Det är sju individer totalt
på skolan som identifierats. - klart
• Helene har skickat ut diverse policydokument på både svenska och engelska. - klart
2) Christina Engström, KTHs chefsjurist är inbjuden för att berätta om den nya delegationsordningen
med särskilt tonvikt på avtal.
3) Avtal
Skolans nya avtals- och upphandlingskoordinator, Sofie Wiklund, presenterar sig.
4) Fakultetsförnyelse och jämställdehet
Anna redogör status för olika anställningsärenden.
Beträffande ett antal tjänster där olika underlag saknas kommer Anna att göra ett utskick till berörda
avdelningschefer med ett schema som visar vad som återstår att leverera.
För affilieringar och adjungerade tjänster påtalas att det är viktigt att locka duktiga kvinnor. Ett mer
strategiskt tänk behövs för detta. Det är dock svårt att styra detta uppifrån då förslag till affiliering ofta
kommer från verksamheten i samband med långvarigt samarbete etc.
5) Information från institutionerna
Hållfasthetslära: En doktorand har tyvärr ”hoppat av”. Institutionen har haft en trevlig sommarlunch,
en städdag, flyttat bibliotek och förberett för en Maker Space-satsning. Medarbetarundersökningen
återstår att presenteras för institutionen.

Tillämpad fysik: Det blev inget biträdande lektorat inom SFO. Det krånglar rejält med en
industridoktorandtjänst som ska finansieras av ett Spin-off företag. KTH-JUA har synpunkter på
jävsförhållanden trots att man levererat de underlag som efterfrågats.
Farkost och flyg: Medarbetarundersökningen presenterades vid ett institutionsmöte i fredags.
Sebastian är precis hemkommen från en mycket lyckad två-dagars workshop om ”resande” vid TU
Berlin. Flera medarbetare är oroliga för den förestående omorganisationen.
Fysik: Medarbetarundersökningen presenterades vid institutionsavslutningen.
Olika presentationer från avdelningarna genomfördes. Dagen avslutades med en grillfest.
Matematik: ej närvarande
Mekanik: ej närvarande.
6) GA-frågor
Ny PA för Masterprogrammet Kärnenergiteknik är utsedd, Jan Dufek universitetslektor Fysik:
https://www.kth.se/profile/jandufek
PA Teknisk fysik, Martin Viklund har sett över mötesstrukturerna inom programarbetet och sett till att
studeranderepresentanter finns med vid relevanta möten.
7) Information från studeranderepresentant
Trädgårdsfantasterna inom sektionen Teknisk fysik har haft ett möte med KTHs miljöchef som
resulterat i att man får fortsätta att odla div grödor utanför sektionen. I övrigt inget att rapportera.
8) FA-frågor
FA redogör för de doktorander som inte är i fas med studierna. Det är sju individer som identifierats.
I övrigt inget att rapportera.
9) Administrativa frågor
Delegationer från vicerektor för forskning är klar. Vilket innebär att en uppdaterad delegationsordning
för SCI-skolan har tagits fram. Delegationsordningen har ett nytt format som förhoppningsvis är mer
lättläst. Den nya delegationsordningen tar även med delegationer till avdelningschefer och
föreståndare. Delegationsordningen skickas på remiss till samtliga prefekter, FA samt GA.
10) Information och anmälningar
KTH Innovations finansieringsprogram se länk:
https://www.kth.se/innovation/nyheter/kth-innovation-s-funding-program-continues-1.829079
Förslag till ny organisation för miljöledningssystem innebär mindre arbete för skolorna och att ev
miljöombuden vid skolan försvinner.
Information angående omorganisationen av de tre institutionerna Hållfasthetslära, Mekanik samt
Farkost och flyg: Det förslag som föreligger är en institution med tre underavdelningar. Strukturer
kommer att stå i rapporten som levereras på torsdag 21/6. Därmed är arbetsgruppen klar.
Förslaget kommer att presenteras av Leif vid en hearing som förlagts till måndag 25/6. Leif
återkommer med beskrivning av den fortsatta processen vid hearingen.
Skolans utvecklingsplan blir en generell skrivning då den inte betraktas som ett starkt styrdokument.
Leif vill gärna ha en halv A4-sida från resp prefekt så snart som möjligt. Därefter skickar Leif skickar ett
utkast till prefekterna . Deadline är 30/6 men Leif försöker få respit av rektor till hösten.
11) Övriga frågor
Rapporten om verksamhetsstödet kommenterades, återstår att se vad rektor beslutar. Här återfinns
rapport och rektorsbeslut: https://intra.kth.se/styrning/oversyn

Vid pennan
Helene Rune

