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25 november 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 25e november 2015, kl. 13:15
Plats: Charlierrummet, Astronomihuset
Dagordning: (se även noter nedan)
1. Godkännande av dagordning
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Förgeående protokoll
4. Godkännande av budget 2016
5. Jämställdhets- och likabehandlingsplan
6. Lokal för pedagogiska experiment
7. Val av studierektorer för 2016
8. Kommande möten
9. 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:
(Bilagor och annat material lägges ut på styrelsesidan på prefektwikin
http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
4. Förslag till budget för 2016 kommer att läggas ut på wikin innan mötet.
Förslag till beslut: Styrelsen godkänner budgeten.
5. Förslag till Jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2016 finns på wikin (kan komma
att uppdateras innan mötet). Dessutom finns där ett utkast till informationsblad som ska
delas ut till samtliga anställda och studenter.
Förslag till beslut: Styrelsen fastställer planen.
6. Styrelsen har tidigare diskuterat ett utökat samarbete med LTHs fysikgrundutbildning
när de flyttar in i hus K (teoretisk fysik). Bl.a. diskuterades möjligheten att göra om det
gamla biblioteket till en lokal för nya undervisningsformer. Nu har LTH beslutat att
centralt bekosta utbyggnad av ventilationen i rummet under biblioteket. Vi har då
möjlighet att samtidigt utöka ventialtionen i biblioteket så att detta kan utnyttjas som
undervisningslokal.
7. Förslagsvis förnyar vi mandaten för nuvarande studierektorer (GU: Johan Rathnsman,
FU: Johan Bijnens), men vi måste diskutera hur vi ska hantera situationen som
uppkommer om Johan Ratsman blir biträdande prefekt enligt valberedningens förslag.
8. Förslag till beslut:
Onsdag 2016.01.27 kl 13:15,
Onsdag 2016.03.23 kl 13:15.

