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21 mars 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: Torsdagen den 29e mars 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. Genomströmningen på våra ingångar
7. Sammanslagningen
8. Webdesign
9. Arvordering av externa lärare, kontering av egna lärare
10. Uppdaterad likabehandlingsplan
11. Hantering av gamla kontrakt och akriviteter
12. Situationen på Atomär Astrofysik
13. Medfinansiering av nya VR-kontrakt
14. Tid för kommande styrelsemöte
15. 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/)
9. Se Bilaga 2 http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/wiki/Styrelsen för förslag på regler för externa föreläsare.
10. Se Bilaga 1 http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/wiki/Styrelsen.
11. Arne Ardeberg har fortfarande en stor mängd oavslutade aktiviteter och en del kontrakt
som ej löpt ut. Styrelse böt ta ställning till hur situationen ska hanteras. AA kommer att
presentera en plan där externa pengar används till att slutföra hans E-ELT projekt, där en
del pengar går till personal på Institutionen för Reglerteknik. Om AA kan övertala VR att
förlänga kontrakten och fakulteten kan övertalas att återanställa AA på deltid, och externa
pengar också används till att betala 40% av Torben Andersens lön, bör institutionen kunna
godkänna planen.
12. Malmö högskola vill inte tillmötesgå vår begäran att satsa på en extra doktorand till
Henrik Hartman, därför har prefekten inte fattat beslut i frågan om anställning av Henrik
Hartman. Fakultetsledningen har diskuterat om de kan tänka sig att ställa upp med en extra
doktorandtjänst om vi anställer HH, men beslutade till slut att inte göra detta.
På grund av uteblivna anslag från Energimyndigheten, ligger denna aktivitet på atomär
astrofysik på ett stort minus. Aktiviteten behöver resultatavräknas, vilket innebär en förlust
för Astronomi på ca 1 MSEK.
Vi har blivit kontaktade av Joel Clementsson, f.d. doktorand på Atomfysik (LTH), som
numera har en forskningsinrikting som passar utmärkt med vår verksamhet inom atomär
astrofysik. Han vill att vi skriver på hans VR-ansökan (unga forskare).
13. Kontrakt med VR specificerar inte längre hur mycket som får användas till overhead.
Förslag till beslut: Vi fortsätter att ta 35% overhead på alla nya VR-kontrakt, och tar resten
som medfinansiering.
14. Förslag till beslut:
måndag 2012.05.28 kl 10:15,
torsdag 2012.08.30 kl 10:15.

