Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2018-09-18
Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00
Närvarande:
Leif Kari, Skolchef
Sandra di Rocco, Prefekt Matematik
Lanie Gutierrez Farewik, Prefekt Mekanik
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Per-Lennart Larsson, Proprefekt Hållfasthetslära
Michael Hanke, Vice-GA
Adam Sandström, studeranderepresentant
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Frånvarande:
Anna Delin, Vice skolchef
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Tommy Ohlsson, FA
Gunnar Tibert, GA
Nya Åtgärdspunkter:
• Avtal för att tillhandahålla KTH-kurser för KI- och SU-studenter
Helene lyfter frågan till KTH-nivå. Gunnar har kontaktat KI.
• Prefekterna ombeds att formulera en halv sida om hur man på institutionen arbetar med
hållbar utveckling och hur man framgent avser att arbeta med hållbar utveckling. Detta ligger
till grund för den handlingsplan som Vlad formulerar för hela SCI-skolan. Dokumentet ska
skrivas på svenska och skickas till Vlad senast 30 september (särkskild e-post om detta har
gått ut innan minnesanteckningarna).
Åtgärdspunkter från förra mötet:
• Vlad är inbjuden till dagens möte för att informera om handlingsplan för hållbar utveckling.
• Underlag till utvecklingsplan, Leif har fått underlag från alla prefekter utom Mekanik.
1) Föregående mötesanteckningar
inga kommentarer.
2) Vlad Korenivski – Handlingsplan hållbar utveckling
En beskrivning enligt en mall hur skolan arbetar med hållbar utveckling och hur man framgent avser
att arbeta med hållbar utveckling skall skickas in till vice rektor för miljö och hållbar utveckling (MHU)
den 5 oktober. Resp prefekt ombeds skicka cirka en halv A4-sida om detta på svenska direkt till Vlad
senast 30/9. Två specifika projekt ”Ren luft” och ”Grönt flyg” utgör skolans detaljerade mål och har
skickats till vice rektor för MHU.
3) Avtal
Inga avtal som för närvarande krånglar eller fastnat. Använd e-post avtal@sci.kth.se när ni vill
kommunicera angående avtal inom skolan.
4) Information från institutionerna
Matematik: Ett lektorat har precis utannonserats och två biträdande lektorat (WASP) annonseras via
Wallenberg redan 30 sept. Tre pågående docentärenden sedan februari. Lönesamtalen pågår och blir
klara denna vecka.
Farkost och flyg: Två tjänster lektorat resp bitr lektorat annonseras inom kort. Prefekten har fått en

fråga från KTHs personalavdelning om man vill betala för utökad annonsering via Ny Teknik (som
annonserar i sociala medier Twitter, LinkedIn och Facebook). Erfarenheter kring andra
annonseringstyper diskuteras. Institutionen har fått avslag på en förlängning av en adjungerad
professur.
Mekanik: Fem doktorander och två postdocs har börjat under sommaren. Nu annonseras ytterligare
fyra doktorandtjänster och en postdoc. Flera EU-anslag har beviljats.
Tillämpad fysik: Ett biträdande lektorat har precis utannonserats. Arbetet med lönesamtalen tar
mycket tid men kommer att hinnas med inom givna tidsramar. Funderingar finns beträffande ”Hus 3”
nybygget. Vetenskapens Hus placering är fortfarande otydlig. Man vill bereda för fler kontorsplatser än
planerat. Leif har bett Maria Granath att kontakta verksamhetsföreträdare direkt för att diskutera
detta. Vidare kommer Leif tillsammans med Oscar Tjernberg att ha ett möte med KTHs
förvaltningschef i oktober angående flyttkostnader.
Hållfasthetslära: En befordran till lektor klar. Minst två kvinnliga kandidater finns till de biträdande
lektoratstjänsterna. Maker Space investeringarna fortsätter; nya datorer, stolar och infoskärmar och
en 3D-skrivare. En ny gnistmaskin har upphandlats och är på plats. Den 18/10 kommer Centrum för
Mechanical and Materials Design att ha en kick-off. En jul & arvs fest kommer att anordnas i höst av
testamenterade pengar till institutionen.
Fysik: 5) GA-frågor
Den 15 oktober öppnar antagning till mastersprogrammen. Man har förberett en del handlingar som
skall användas av de sökande som ska underlätta meritbedömningen.
Stefan Östlund vice rektor för internationalisering besöker under hösten samtliga skolors GA och UA.
En resa planeras ånyo till Kina för att presentera KTHs utbildningar. En stor delegation från KTH åker
dit.
6) Information från studeranderepresentant
Ny studeranderepresentant är Adam Sandström.
Fysiksektionen har anordnat diskussionskväll om mental hälsa och jämställdhet.
En alumniträff med fysiker årgång 1968 har haft 50-års jubileum.
Flygsektionen har många internationella studenter och har därför sammanställt en broschyr för att
underlätta för de nyantagna.
7) FA-frågor
Tommy är på Island och Jonas är i Oslo men låter hälsa att ladok 3 och EIsp:n (Elektronisk Individuell
Studieplan) inte är kompatibla. Flera systemutvecklare har satts på uppdraget att få detta att fungera.
Tjänstledighet p g a annat arbete för doktorander är ingen rättighet.
8) Administrativa frågor
Miljöförvaltningen kommer att göra ett tillsynsbesök på SCI-skolan v 43 eller 45. Erik Edstam
organiserar detta tillsammans med KTHs miljöchef Kristina von Oelreich.
En ny EU-ekonom är anställd och börjar 1/1 2019. Planen är att den nya och den gamla skall ha ett
nära samarbeta och tillsammans koordinera skolans samtliga EU-projekt.
Lönerevisionen, ev snedsitsar skall hanteras inom institutionens pott.
9) Övriga frågor
En översyn och ev samordning/koordinering av skolans verkstäder efterfrågas.
En arbetsgrupp för implementering av sammanslagningen av institutionerna mekanik, hållfasthetslära
samt farkost och flyg kommer att tillsättas av Leif inom kort.
Vid pennan
Helene Rune

