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§1 Godkännande av dagordning

-Dagordningen godkändes.

§2 Val av sekreterare och Justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes till
sekreterare och Carl Troein till
justeringsperson.

§3 Föregående mötesprotokoll

-Lades till handlingarna. Det finns på
Wikin.

§4 Information från prefekten

-Utfallet av VR-ansökningarna var bättre
i år. På astronomi fick Nils Ryde och
Anders Johansen och på TF Anders
Irbäck och Tobias Ambjörnsson. Enda
riktiga problemet var uteblivet anslag för
Stefan Wallin och Roman Pasechnik.

Övriga närvarande
Karl Wahlberg Jansson
Dainis Dravins
Eva Jurlander
Mandana Shahroodi
Johan Rathsman

-Fakulteten kommer med nya strikta
regler för doktorandsamtal. Detta
innebär bara mindre förändringar för
oss.
-Fakultetskansliet kommer att ta över
halva tornet. I källaren kommer
synkrotronljus ta över verkstan och fyra
rum. Kontrakten om detta är inte klar än
och hyresbidraget skall korrigeras till
2016.

§5 Information från grundutbildningen

-UKÄ har gjort en utvärdering på våra
masters- och kandidatstudenter och
bedömt att vi på fysiska institutionen har
hög kvalitet.
-En del kursplaner har uppdateras och ny
kurs i systembiologi har godkänts. Ny
kurs i gruppteori planeras.
-Arbetet med en sammanhållen
fysikkandidat fortsätter.
-Diskussioner med matematik om
medverkande i programmeringsdelen i
grundkursen pågår.
-Antagningsstatistiken för vår termin
2015 presenterades.
-Kursutbudet för höstterminen 2015 är
oförändrat.
-Fysikstudierektorerna har kallats till
möte med studenthälsan angående
överrepresentation av fysikstudenter
som anmält hälsoproblem.
-

§6 Budget 2015

-Budgeten 2015 godkändes av styrelsen
(se bilaga). Smärre justeringar kan
godkännas av prefekten. Styrelsen
diskuterade ett gemensamt
kostnadsställe för grundutbildningen
inför 2016. Detta kunde inte genomföras
2015 eftersom OH-kostnaderna är högre
på Astronomi än på Teoretisk fysik. En
plan för att utjämna OH-kostnaderna
presenterades.

§7 Doktoranders undervisning

-Efter förra styrelsemötets diskussioner
om institutionstjänst för doktorander, har
även doktorandrådet diskuterat saken.
Det framkom att doktoranderna på
teoretisk fysik gärna ökade sina insatser
på grundutbildningen, helst med
räkneövningar eller föreläsningar. På
astronomi ansågs belastningen i
genomsnitt vara lagom, om än lite
ojämnt fördelad. En bättre koordination
av institutionstjänstgöringen efterlystes,
och är också på väg.
Styrelsen ansåg det vara bra om
doktoranderna på teoretisk fysik kunde
utnyttjas mer i räkneövningar.

§8 Ansökan om befordran till Lektor

-Institutionsstyrelsen tillstyrkte Roman
Pasechniks ansökan om befordran till
universitetslektor.

§9 Utlysning av lektorat i Astronomi

-Styrelsen uppmanade Sofia Feltzing att
gå vidare och förbereda en ansökan till
fakulteten om ett nytt lektorat i
astronomi, med särskild inriktning mot
”stora genommönstringar av Vintergatan
och tillhörande instrumentering”.

§10 Val av studierektorer för GU och FU

-Styrelsen föreslår att fakulteten
förordnar Johan Bijnens som
studierektor för grundutbildningen under
2015.
-Styrelsen föreslår att fakulteten
förordnar Johan Rathsman som
studierektor för grundutbildningen under
2015.
-Thomas Bensby fortsätter som
biträdande studierektor för
forskarutbildning och Nils Ryde
fortsätter som ställföreträdande
studierektor för grundutbildningen.

§11 Tid för kommande styrelsemöte

Onsdag 2015.01.28 kl:13:15
Onsdag 2015.04.08 kl:13:15
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