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§13 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§14 Val av sekreterare och
justeringsperson

Mandana Shahroodi valdes till sekreterare och Jonas
Kalderstam till justeringsperson.

§15 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes. Budgeten för 2012
biläggs protokollet.

§16Information från prefekten

Arbetet med eventuell sammanslagning med fysik pågår.

Övriga närvarande:
Dainis Dravins
Johan Bijnens
Nils Ryde
Mandana Shahroodi

Fysiska institutionen kommer att ha en fest den 13:e juni och
vill gärna att vi är med.
Planetariet kommer att invigas den 12:e juni. Fakulteten
kommer att inrätta en nämnd för att främja planetariets
utnyttjande även av andra än astronomi.
Ombyggnaden på astronomihuset pågår enligt plan och alla
möbler är beställda. Fakulteten har bokat invigning den 24:e
augusti.
Källenfonden har pengar till resor för doktorander och unga
postdocs. Ansökan lämnas in av handledaren till Leif
Lönnblad.
§17 Information från
grundutbildningen
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Diskuterades kort om handledares ansvar för att handleda
examensarbetare som tar studieavbrott eller på annat sätt drar
ut på tiden.

§18 Genomströmning i våra ingångar

Diskuterades problemet att många studenter på våra ingångar
inte går vidare och studerar teoretisk fysik eller astronomi
efter de första åren på fysik. Vi måste öka synligheten för
astronomi under första året. I fortsättningen kommer de
inspirationsföreläsningar som gavs till studenter på ingången
teoretisk fysik, breddas och ges till alla studenter på fysik.
Diskuterades också genomströmningen på FYTA11 och
FYTA12. En informell arbetsgrupp arbetar med frågan.
Diskuterades också problemet med ”0-poängare”. Föreslogs
att alla kurser har ett inledande kort kursmoment som kan
examineras och införas i Ladok.

§19 Sammanslagningen

En enkät kommer att skickas ut till alla anställda inom ATF
och fysik.

§20 Webdesign

Eftersom det finns missnöje bland doktorander angående vår
hemsida (speciellt på astronomi) gav prefekten förslag om
ny, separat hemsida. Styrelsen bordlade ärendet i väntan på
att universitetets nya web lanseras.
Fysiska institutionen har anställt en kommunikatör som ska
arbeta om websidorna på fysik och göra en portal, där även
vi finns med. Nils Ryde är inbjuden till diskussionsmöte. Eva
Jurlander och Nils Ryde kommer att ingå i gruppen som ska
utarbeta den nya portalen.

§21 Arvodering av externa lärare,
kontering av egna lärare

Styrelsen godkände Sofia Feltzings förslag angående regler
för externa föreläsare med smärre ändringar. (bilaga 2).
Noterades också att prefekten ska informeras i de fall våra
lärare gör större utbildningsuppdrag för andra institutioner.

§22 Uppdaterad likabehandlingsplan

Styrelsen godkände den uppdaterade likabehandlingsplanen
(bilaga 1).

§23 Hantering av gamla kontrakt och
aktiviteter

Prefekten informerade om möte med Arne Ardeberg ang.
gamla aktiviteter. Arne har planer på att be om förlängning
två stora VR-kontrakt. Övriga aktiviteter resultatavräknas.
Projekten genomförs i samarbete med institutionen för
reglerteknik. Arne Ardeberg och Mette Owner-Petersen
återanställs på deltid. Även Torben Andersen kommer att
medverka i projekten, och konteras då på dessa aktiviteter i
motsvarande grad.
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§24 Situationen på Atomär Astrofysik

Malmö högskola vill inte tillmötesgå vår begäran att satsa på
en extra doktorand till Henrik Hartman, därför har prefekten
inte fattat beslut i frågan om anställning av Henrik Hartman.
Fakultetsledningen har diskuterat om de kan tänka sig att
ställa upp med en extra doktorandtjänst om vi anställer HH,
men beslutade till slut att inte göra detta.
Det beslutades därför att inte anställa HH på heltid, utan
istället följa alternativet som presenterades på förra
styrelsemötet, där HH jobbar kvar på MAH och VR anslaget
följer honom dit, men att HH anställs som forskare på 20%
hos oss, med finansiering från VR anslaget. MAH utlyser en
doktorandtjänst finansierad av VR anslaget, med placering
hos oss.
På grund av uteblivna anslag från Energimyndigheten, ligger
denna aktivitet på atomär astrofysik på ett stort minus.
Aktiviteten behöver resultatavräknas, vilket innebär en
förlust för Astronomi på ca 1 MSEK.

§25 Medfinansiering av nya VRkontrakt

Styrelsen beslöt att fortsätta att taxera nya VR- kontrakt med
35 % overhead. Övrig overhead medfinansieras från
fakultetsanslaget.

§26 Övrigt

En SWOT-analys ska genomföras av en grupp bestående av
prefekt , Patrik Edén, Sofia Feltzin , Carolina Unmack samt
en representant från doktoranderna.
Beslutades att prefekten skriver på alla ansökningar till
VR's ”unga forskare” som kommer från redan anställda
postdocs. För andra ansökande diskuteras med relevant
forskargrupp om ekonomin tillåter medfinansiering.

§27 Tid för kommande styrelsemöte

Måndag 28.05.2012 kl 10:15
Torsdag 30.08.2012 kl 10:15

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Mandana Shahroodi

Jonas Kalderstam

Leif Lönnblad
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