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13 januari 2012

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: Onsdagen den 18e januari 2012, 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. Information om ombyggnad av astronomihuset
7. Val av ledamot till fakultetens kommitté för jämställdhet och likabehandling.
8. Möte med fakultetsledningen
9. VR:s projektbidrag till Henrik Hartman
10. Per Capsulam beslut av budget
11. Tid för kommande styrelsemöte
12. 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 prefektwikin http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
7. Förslag kommer att presenteras på mötet. Kom gärna med egna förslag (efter att ha
konsulterat den föreslagne personen). Det är osäkert om Henrik Hartman kan vara kvar
som representant (se p.9).
8. Preliminärt program finns på prefektwikin.
9. Henrik Hartman har fått VR bidrag för unga forskare, ca 900k/år i fyra år. Samtidigt
har han fått ett lektorat på Malmö Högskola med början 120301. Vid förra styrelsemötet
uppdrogs det åt prefekten att utreda två alternativ: ett där HH fortsätter att vara anställd
hos oss, och ett där han istället flyttar till MAH. Följande förslag föreligger:
1.

•
•
•
•
•

HH anställs som forskare hos oss.
75% av hans lön tas från VR kontraktet.
25% täcks av undervisning (ATF och Kurslab).
Det undersöks om det går att inrätta ett lektorat.
En doktorandtjänst utlyses i ämnet Atomär astrofysik

2.

• HH anställs av MAH
• En del av VR bidraget används för att öka HHs forskning från 20% till 50%.
• HH blir tjänstledig 20% från MAH och anställs på 20% hos oss med pengar
från VR bidraget.
• Resten av VR bidraget används till en doktorandtjänst på MAH.
• Ytterligare en doktorandtjänst samfinansieras av MAH och oss med start 2013.

Alternativ 1 blir dyrare för institutionen, och ger dessutom lite mindre resurser för forskning.
Alternativ 2 är framförhandlat med Jörgen Ekman, prefekt för Institutionen för medieteknik
och produktutveckling på MAH. Han kan dock inte garantera finansieringen för den andra
doktoranden.
Förslag till beslut: Det delegeras till prefekten att besluta enligt alternativ 2 om finansiering
för den andra doktoranden kan garanteras av MAH. Annars återgår ärendet till styrelsen.
10. Beslut om budget beslutades per e-post i december.
11. Förslag till beslut:
torsdag 2012.03.29 kl 10:15,
torsdag 2012.05.31 kl 10:15.

