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§28 Godkännande av dagordningen

-Dagordningen godkändes.

§29 Val av sekreterare och justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes till
sekreterare och Lennart Lindegren till
justeringsperson.

§30 Föregående mötesprotokoll
godkändes.

-Föregående mötesprotokoll

§31 Information från prefekten

- Överlag stämmer utfallet relativt bra
med lagd budget. Avvikelsen som finns
beror till största del på lägre kostnader
för personal och drift för båda
kostnadsställena.
- Fysikum hade planerat en sommarfest
på gården vid astronomi men pga.
invigning av kansliet kommer festen äga
rum i vattenhallen.
- Sillunchen äger rum den 21 juni i
astronomihuset.
- Planetariet kommer att invigas den
12:e juni. Leverantören av den nya
projektorn ska hålla en presentation på
plats.
- Invigning av fakultetens nya lokaler
äger rum den 24:e augusti kl. 16:30.
Inbjudan kommer att skickas ut.

§32 Information från GU

-Nils Ryde informerade om
antagningsstatistiken. Siffrorna för
astronomi och teoretisk fysik har gått
upp.
HSV gör en kvalitetsutvärdering av
alla fysikutbildningar.Fokus för
utvärderingen ligger på
examensarbeten.

§ 33 Sammanslagningen

-Tidigare enkätresultat visade att ingen
på teoretisk fysik eller astronomi vill ha
en sammanslagning. Prefekterna
kommer att skicka en skrivelse till
fakultetsstyrelsen där det föreslås att
beslutet om att sammanslagningen ska
upphävas. Istället kommer
institutionerna att samverka under en
gemensam paraplyorganisation.

§34 Framtida hyra för astronomihuset

-Prefekten informerade styrelsen
att astronomi har oförändrad hyra i år.
Om astronomi hyr ut lokaler blir det en
extra inkomst för astronomi. Alla
lokaler kan hyras ut utom vattentornet.
Fakulteten kommer att dra ner på vår
hyresbidrag och de riktade medel som
vi tidigare fått som kompensation för
hyresökningar. Sammanlagt motsvaras
de minskade intäkterna av den del av
hyran som i fortsättningen betalas av
fakultetskansliet.

§ 35 Sommarjobbare

- Prefekten har skickat ett mail
ang. kvinnliga sommarjobbare på
institutionen. Vi har valt två personer
men det finns möjlighet att anställa en
tredje person . Extra kostnader kan
finansieras av institutionen.

§ 36 Kontering för lärare och doktorander på GU

- Prefekten presenterade en
modell för konteringar av lärare och
doktorander. I fortsättningen ska
doktorandernas konteringar direkt
avspegla hur mycket undervisning och
institutionstjänstgöring de gjort. Det
beslutades att dessa konteringar ska
justeras halvårsvis.

Förslaget på en modell för hur lärare
ska konteras bordlades.
- Dessutom diskuterades
doktorandernas etapplyft i lönestegen.
I fortsättningen mededelar Eva
Jurlander respektive handledare när det
är dags för etapplyft, för att undvika att
det glöms bort.
§37 Tid för kommande styrlsemöte

-Torsdag 2012-08-30 kl 10:15
-Torsdag 2012-10-18 kl 10:15

§38 Övrigt

-Styrelse och prefektval inför nästa år
kommer att hållas under hösten. Innan
dess kommer fyllnadsval till styrelsen
hållas då Henrik Hartman och Martin
Svensson avgår.
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