28 januari 2019

Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik
Professor Anders Johansen
Prefekt

Till
Ledamöter i institutionsstyrelsen
för astronomi och teoretisk fysik
samt till suppleanter för kännedom

Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde
Tid: Fredagen den 1a februari 2019, kl. 13:15
Plats: Charlierrummet, Astronomihuset
Dagordning: (se även noter nedan)
1. Godkännande av dagordning
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Föregående protokoll
4. Mötesplan för vårterminen 2019
5. Adjungering av Anna Arnadottir till styrelsen
6. Information från prefekten
7. Information från grundutbildningen
8. Utseende av ämnesansvarig för enheten beräkningsbiologi och
biologisk fysik
9. Associering av Colin Carlile till institutionen
10. Bokslut 2018
11. Diskussion av konsekvenser för institutionen vid etablering av
Centrum för Materialvetenskap vid Science Village Scandinavia
12. Organisation av vår administration på kort sikt och på lång sikt
13. Uppdatering av institutionens delegationsordning
14. Övrigt
15. Nästa möte

Postadress Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Box 43, 221 00 Lund Besöksadress Sölvegatan 27, Lund
Telefon 046-222 15 89, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 46 14 E-post anders.johansen@astro.lu.se Internet http://www.atp.lu.se

Vid förhinder skall prefekten samt personlig suppleant meddelas
per e-post.
Noter:
(Bilagor och annat material lägges ut på styrelsesidan på prefektwikin
http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
4. Förslag till beslut: 10 april kl 13.15 och 13 juni kl 10.30
5. Valberedningen rekommenderade vid valet till institutionsstyrelsen
2018 att adjungera Anna Arnadottir till styrelsen. Förslag till beslut:
Anna Arnadottir adjungeras till styrelsen 2019-01-01 – 2021-12-31.
8. Förslag till beslut: Mattias Ohlsson
9. Colin Carliles forskningsplan ligger på prefektwikin. Föreslår att
institutionen anställer honom två år som ”projektledare” utan lön efter
avslutad masterutbildning och erbjuder tillgång till arbetsplats.
10. Bokslutet för 2018 ligger på prefektwikin.
13. Uppdaterad delegationsordning ligger på prefektwikin. Vi kommer
under våren, med stöd från fakulteten, att utveckla mera komplett
dokument över arbetsfördelning och delegationer inom institutionen.
15. 10 april kl 13.15
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