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28 augusti 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 30e augusti 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. Sammanslagningen/Paraplyorganisationen
7. Universitetslektorat i astronomi/rymdastrometri
8. Bemanning av Planetariet
9. Doktoranders undervisning och institutionstjänstgöring
10. Förlängning av doktorandtjänst vid föräldraledighet
11. Framtiden för CBBP
12. Ledamot i IGU
13. Prissättning för gästrummen i villan
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 förslag från Sofia på wikin.
10. Vi har tidigare beslutat att doktorander som är föräldralediga får sin tjänst “dubbelt”
förlängd, men har inte preciserat några tydliga regler för detta. Förslag till beslut: finns på
wikin.
11. Carsten Peterson pensioneras i slutet av oktober. Frågan är vem som ska “ta över” och
hur det ska gå till.
En tänkbar kandidat är Henrik Jönsson som just befordrats till lektor. Henrik Jönsson vill
ansöka om befordran till professor, något som måste godkännas av institutionen enligt de
nya reglerna. Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen stödjer att Henrik Jönsson ges
tillfälle att ansöka om befordran till professor.
12. Vi behöver en ersättare för Henrik Hartman i IGU. Förslag till beslut: Styrelsen utser
David Hobbs till representant i IGU.
13. Det har kommit synpunkter på att långtidshyran för gästrummen är lite för hög,
framför allt för externa hyresgäster. Nuvarande månadshyra är 7000/mån för enkelrum
(9000/mån för dubbelrum) för externa gäster och 3500/mån (4500/mån) för interna.
Förslag till beslut: Månadshyran sänks till 4000/mån (4500/mån) för externa gäster, och
2500/mån (3000/mån) för interna gäster. Kortidshyrorna ändras inte utan ligger kvar på
200/natt (300/natt) för första natten och 150/natt (200/natt) för efterföljande nätter för
interna gäster och 300/natt (400/natt) för externa gäster.
14. Förslag till beslut:
torsdag 2012.11.22 kl 10:15,
15. En kort diskussion om taxiresor, mobiltelefoner, bredband hemma, mm.
Vi brukar betala svenskkurser för våra anställda och även för en del stipendiater. Gäller
även det när de kommit upp på högre nivåer?

