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27 januari 2015

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 januari 2015, kl. 13:15
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. Bokslut 2014
7. Utlysning av lektorat i Astronom
8. Utlysning av professur/lektorat/forskare på CBBP
9. Jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2015
10. Inköp av teleskop
11. Restaurering av pendelur
12. Tid för kommande styrelsemöte
13. 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 styrelsesidan på prefektwikin
http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
6. Bokslutet för 2014 delas ut på mötet. En del material finns på prefektwikin.
7. Vid förra styrelsemötet uppdrogs till Sofia Feltzing att upprätta ett rekryteringsunderlag
för ett lektorat i astronomi, detta finns nu tillgängligt på prefektwikin.
Förslag till beslut: Institutionen föreslår fakulteten att utlysa ett lektorat i astronomi med
inriktning mot “stora genommönstringar av Vintergatan och tillhörande instrumentering”.
8. Diskussion om kommande utlysningar på CBBP. Det gäller både återbesättning av
Henrik Jönssons professur, lektorat riktat till Tobias Ambjörnsson, samt
tillsvidareanställning av Stefan Wallin.
9. Ett förslag till Jämställdhets- och likabehandlingsplan för institutionen 2015 finns
tillgängligt på prefektwikin.
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen godkänner planen.
10. Både radio- och Meade-teleskopet har förstörts av stormskador och behöver ersättas (se
rapport på prefektwikin). Dessutom finns ett förslag att söka donationspengar för att
tillsammans med Vattenhallen köpa ett större teleskop (underlag finns tillgängligt på
prefektwikin).
11. Institutionens antika pendelur är i behov av renovering. En dansk urmakare har
inspekterat de fem uren, och säger sig kunna utföra renoveringen för ca 175 kkr (offerten
finns tillgänglig på prefektwikin). En ansökan har skickats till Kungl. Fysiografiska
Sällskapet om bidrag till renoveringskostnaderna.
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen anser att uren bör renoveras, men att kostnaderna
till största del ska täckas av externa bidrag. I brist på externa bidrag kan institutionen anslå
högst XX kkr.
12. Förslag till beslut:
Onsdag 2015.04.08 kl 13:15
Onsdag 2015.05.27 kl 13:15.

