1(2)
22 november 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 28e november 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. Extra förlängning för föräldralediga doktorander
7. Permanent delegering av ansökningsärenden
8. Rapport om besökarstatistik på planetariet
9. Valberedning för val av prefekt och institutionsstyrelse för 2013 t.o.m. 2015
10. Val av studierektorer
11. Massage
12. Astronomdagarna
13. Informatör
14. Biblioteksamanuens
15. Tid för kommande styrelsemöte
16. 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
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Noter:
(En del material har lagts ut på prefektwikin http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
4. Doktoranderna vill starta ett officiellt doktorandråd, och vill att ledningen för detta råd
ska få förlängning av doktorandtjänsten enligt dokument på wikin. Jag tänkte först ta upp
detta som en beslutspunkt, men det handlar ju egentligen bara om att följa regler.
6. Beslutet från styrelsemötet 120830 om extra förlängning av doktorandtjänst vid
föräldraledighet har ifrågasatts för att vara för generöst.
Förslag till beslut: Vi behåller maxgränsen på tolv månaders extra förlängning, men
begränsar den till högst sex månader per barn.
7. Institutionen får ofta i uppdrag att yttra sig angående vissa ansökningsärenden
(Wallenberg fellows, fakultetens infrastruktur satsning, etc.), ofta med allt för snäv
framförhållning för att institutionsstyrelsen ska hinna yttra sig.
Förslag till beslut: Det delegeras till en grupp bestående av prefekt samt de tre
ämnesansvariga att förbereda och yttra sig angående ansökningar i institutionens namn.
8. Styrelsemötet 120830 uttryckte en önskan om att få redovisat besökarstatistik för
planetariet. En presentation finns utlagd på wikin.
9. Förslag till beslut: Prefekten utses till valförrättare. En valberedning utses bestående av
Anders Irbäck (sammankallande), Lennart Lindegren, Caroline Unmack samt Hampus
Nilsson.
10. Förslag till beslut: Vi återväljer nuvarande laguppställning: Studierektor GU: Patrik
Edén, biträdande: Nils Ryde. Studierektor FU: Johan Bijnens, biträdande: Lennart
Lindegren.
11. Diskussionspunkt. Kansli-N har ordnat ett rum dit anställda kan gå och få massage av
professionell massör. Några från vår institution har också provat på. Vill institutionen
subventionera massage för sina anställda, eller ska folk betala själv? Kan man dra det från
friskvårdspengen?
12. Föredragande: Dainis Dravins. Institutionen är värd för årets Astronomdagar som
samlar astronomer från hela Sverige, se http://www.astro.lu.se/astro2013/. Medel har sökts
från diverse tänkbara finansiärer, men ännu fattas en del pengar. Kan institutionen ställa
upp och täcka kostnader om inte externa bidrag räcker? Totalbudget är ca 75-100 kSEK
beroende på ambitionsnivå.
13. Fysiska institutionen delar för tillfället en informatörstjänst med Matematikcentrum.
Knut Deppert har kontaktat mig om att istället anställa informatören helt på fysik och
undrar om vi kan tänka oss att finansiera en del av denna anställning. Jag har varit positiv
till detta, men har inte definitivt sagt ja, och inte hur stor del av tjänsten vi i så fall kan
tänka oss finansiera.
14. Styrelsemötet 120830 bordlade ett förslag till biblioteksamanuens på astronomi och
ville ha en bättre specifikation av arbetsuppgifterna. En sådan specifikation finns nu på
wikin.
15. Förslag till beslut:
Torsdag 2013.01.17 kl 10:15,

