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7 april 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 8e april 2015, kl. 13:15
Plats: Charlierrummet, Astronomihuset
Dagordning: (se även noter nedan)
1. Godkännande av dagordning
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Förgående protokoll
4. Information från prefekten
5. Information från grundutbildningen
6. Enkät om undervisningslokaler
7. Utlysning av lektorat på CBBP
8. Ny delegationsordning
9. Val av ny styrelse och prefekt
10. Den psykosociala enkäten
11. LU 350
12. Restaurering av pendelur
13. Stölder
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 styrelsesidan på prefektwikin
http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
6. En sammanställning av svar på enkäten om undervisningslokaler finns på wikin.
7. Vid förra mötet beslutades att upprätta ett rekryteringsunderlag för en lektor i teoretisk
fysik med inriktningmot teoretisk biologisk fysik. Ett utkast till detta underlag finns på
wikin.
Förslag till beslut: Prefekten uppmanas att gå vidare med rekryteringsunderlaget till
fakulteten.
8. Fakultetens delegationsordning har uppdaterats, vilket innebär att vi även måste
uppdatera vår. Ett förslag till ny delegationsordning för institutionen finns på wikin.
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen godkänner den nya delegationsordningen.
9. Ny styrelse och ny prefekt ska väljas för perioden 2016-18. Diskussion om hur valet ska
gå till.
10. En sammanställning av svaren på den psykosociala arbetsmiljöenkäten finns på wikin.
11. Universitetet firar 350 år under 2017. Fakulteten vill ha en kontaktperson på varje
institution som kan vara behjälpliga med förberedelser.
12. Tre av institutionens antika pendelur skickats till en urmakare för renovering. Tyvärr
har vi inte lyckats hitta extern finansiering för renoveringen. Vi diskuterar hur vi ska göra
med de två återstående pendeluren med renoveringsbehov.
13. Diskussionspunkt: En glob har blivit stulen från biblioteket. Hur förhindrar vi fler
stölder? Man kan t.ex. oroa sig över Tycho Brahe statyn.
14. Förslag till beslut:
Måndag 2015.06.08 kl 13:15
Onsdag 2015.09.23 kl 13:15.

