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31 augusti 2011

Till
Ledamöter i institutionsstyrelsen
för astronomi och teoretisk fysik
samt till suppleanter för kännedom

Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik
Leif Lönnblad, Prefekt

Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde
Tid: Torsdagen den 15e september 2010, kl. 10:15
Plats: Charlierrummet, Astronomihuset
Dagordning: (se även noter nedan)
1. Godkännande av dagordning
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Förgående mötes protokoll
4. Information från prefekten
5. Information från grundutbildningen
6. Ny studierektor och biträdande studierektor
7. Institutionstjänstgöring för doktorander
8. Om planerad ombyggnad av astronomihuset
9. Biblioteksutredningen
10. Tid för kommande styrelsemöte
11. Övrigt
Vid förhinder skall prefekten samt personlig suppleant meddelas per e-post.

Postadress Box 43, 221 00 LUND

Besöksadress Sölvegatan 27, Lund

E-post Leif.Lonnblad@thep.lu.se Internet http://www.thep.lu.se/~leif/

Telefon direkt 046-222 77 80, växel 046-222 00 00

Fax 046-222 96 86
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Noter:
(En del material har lagts ut på min prefekt wiki http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
6. I och med att Sofia blir biträdande prefekt behöver vi nya studierektorer. Förslag till
beslut: Patrik Edén utses till ny studierektor. Nils Ryde utses till ny biträdande studierektor.
(Johan Rathsman tar över som studievägledare på TF efter Patrik Edén.)
7. Nya regler för hantering av doktoranders institutionstjänstgöring har kommit från universitetet och fakulteten (se prefekt wiki). Vi ska diskutera hur vi måste ändra våra rutiner
så att de blir samma på Astro och TF och så att de överensstämmer med de nya riktlinjerna.
8. Vi har fått förslag till planlösning från Fojabs arkitekt (kommer snart att finnas tillgängligt
på prefekt wiki). Förslaget har behandlats av arbetsgruppen och lämnas till styrelsen för
diskussion.
9. Universitetet har gjort en utredning om bibliotekens framtida struktur, som innehåller en
del förslag till förändringar (se prefekt wiki). Utredningen och förslagen är nu ute på remiss
och våra kommentarer ska vara fakulteten tillhanda 11.09.17. Förslag till beslut: Styrelsen
ställer sig bakom det yttrande som biblioteksstyrgruppen författat (kommer snart att finnas
tillgängligt på prefekt wiki)
10. Förslag till beslut:
torsdag 2011.11.17 kl 10:15
torsdag 2012.01.19 kl 10:15.

