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Närvarande ledamöter
Leif Lönnblad(ordf.)
Sofia Feltzing
Lennart Lindegren
Johan Bijnens
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Anna Bille (för Jonas Kalderstam)
Mattias Ohlsson
Nils Ryde
Torbjörn Sjöstrand
Sven Huldt (för Henrik Hartman)

Frånvarande ledamöter
Henrik Hartman
Emil Cronemyr

§40 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§41 Val av sekreterare och
justeringsperson

Mandana Shahroodi valdes till sekreterare och Mattias
Ohlsson till justeringsperson.

§42 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§43Information från prefekten

- En kommitté har ansvar för att kategorisera och gå igenom
alla tidskrifter och böcker i Teoretisk fysiks bibliotek inför
kommande flytt.
- Beslut om att starta forskarskolan COMPUTE är taget.
-Nya löner betalas ut under november månad.
- Doktorander på astronomi brukar ordna egen julfest. På
teoretisk fysik är julfesten planerad till den 16 december,
hela institutionen är välkommen.

§44 Information från
grundutbildningen

En ny beslutsmatris har utarbetats för att klargöra
ansvarsfördelningen inom GU.

Övriga närvarande:
Dainis Dravins
Mandana Shahroodi

SHV kommer att göra en utvärdering av alla
högskoleutbildningar under 2012. För fysik koordineras detta
av Tomas Brage
Examensfordringar ska utarbetas för varje examen.
§45 Om planerad ombyggnad av
astronomihuset

-Vid möte med fakulteten beslutades att det ska göras en
riktig beräkning av kostnader ang. ombyggnad av
astronomihuset. Under tiden rensar Sven och Jerry arkivet
och källaren. Ekonomi och administration ska flyttas till rum
i korridoren. Ombyggnaden inleds på andra våningen.
Kostnaderna för ombyggnaden (ca 11500 tkr) ska betalas
från fakultetens myndighetskapital.

§46 Per Diem till gäster

-Styrelsen beslutade att gäster till institutionen kan ersättas
med ett arvode på upp till 400 kr/dygn.

§47 Konteringar av gemensam
personal

-Beslöt om konteringar enligt nedan:
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§48 Wallenberg Fellows

-Styrelsen delegerade till prefekten att tillsammans med de
tre ämnesansvariga ranka de nomineringar som ska skickas
till fakulteten.

§49 Sammanslagningen

-Sammanslagningen med Fysik ska enligt
fakultetsstyrelsebeslut genomföras den 1 januari 2013.
Prefekt, biträdande prefekt samt Anders Irbäck ingår i en
grupp som diskuterar med motsvarande ledningsgrupp vid
fysiska institutionen.

§50 Studierektor för
forskarutbildningen

Styrelsen beslutade att föreslå fakulteten att Johan Bijnens
fortsätter som strudierektor för forskarutbildningen, samt att
Lennart Lindegren fortsätter som biträdande.

§51 VR:s projektbidrag till unga
forskare

Henrik Hartman har tilldelats anslag från VR, 900 kkr/år i
fyra år. Samtidigt har han accepterat ett lektorat på Malmö
Högskola fr.o.m. mars 2012. Ska institutionen ansöka till
fakulteten om att inrätta ett lektorat, eller ska ett samarbete
med Malmö Högskola startas så att Henrik Hartman kan
fortsätta sin forskning här efter att ha börjat i Malmö?
Styrelsen anser att det viktigaste är att den framtida
forskningen inom atomär astrofysik kan bedrivas på bästa
sätt, och uppdrog åt prefekten att utreda de olika alternativen.

§52 Budget 2012

-Styrelsen fick ett utkast av budget 2012 för både astronomi
och teoretisk fysik. Budgeten ska justeras innan den 29/112011 och styrelsen ska godkänna den innan dess med percapsulam beslut.

§53 Tid för kommande styrelsemöte

Onsdag 2012-01-18 kl 10:15,
Torsdag 2012-03-29 kl 10:15

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Mandana Shahroodi

Mattias Ohlsson

Leif Lönnblad
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