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§39 Godkännande av dagordningen

-Dagordningen godkändes.

§40 Val av sekreterare och justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes till
sekreterare och Torbjörn Sjöstrand till
justeringsperson.

§41 Föregående mötesprotokoll

-Föregående mötesprotokoll
godkändes.

§42 Information från prefekten

- Enligt halvårsbokslutet stämmer
utfallet relativt bra med lagd budget.
Överskottet i resultatet på astronomi är
en konsekvens av resultatavräkning på
vissa aktiviteter och högre
driftkostnader.

Övriga närvarande
Dainis Dravins
Mandana Shahroodi

-Den nya utredningen av
biblioteksverksamheten på fakulteten
är slutförd. En fakultetsbibliotekarie
kommer att tillsättas, i övrigt kommer
verksamheten i stort att fortgå som
tidigare.
-Kansli N kommer att ha ett
populärvetenskapligt seminarium första
fredagen varje månad kl 12:30 i
Lundmarksalen. Kansli N ska anställa en
ny administratör och en ny
kommunikatör.

§43 Information från GU

- Resultatuppföljning av
Fysik 1kommer att genomföras för att
förbättra genomströmningen.
-Arbetet med det nya masterprogramet
i Beräkningsbiologi har påbörjats.
- Institutionen kommer att ge kursen
Fluiddynamik i den nya
meteorologiutbildningen.
-Budgetmöte med fakulteten i mitten
av september..
-Antalet anmälda till våra ingångar och
kurser är fortsatt ganska högt: 25
anmälda till astronomiingången, 14 på
Teoretisk fysikingången, 107 anmälda
till kursen Astronomins grunder (165
med reserver). 6 nya studenter till
masterprogram i Astrofysik.
-I fortsättningen kan vissa delar av
studieplanerna(t.ex litteraturlistan)
uppdateras oftare.
-Nya kurser på institutionen är
Universum och kvarkarna, Fluiddynamik
och Kosmologi och astropartikel fysik.
-Ett PM har utarbetas för
kandidatexamensarbete och en mall för
kontrakt med studenten har utarbetats.

§44 Sammanslagningen/Paraplyorganisationen

- Prefekten informarade om det
kommande beslutet i fakultetsstyrelsen
att upphäva tidigare beslut om
sammanslagning med fysik.
-Prefekten informerade om att arbetet
med att utveckla samarbetet med fysik
kommer att fortsätta under hösten. Ett
möte kommer att äga rum den 13:e
september. Syftet med mötet är att
tillsätta arbetsgrupper. Prefekten tar
gärna emot nya idéer om hur vi kan
samarbeta med fysik.

§45 Universitetlektorat i astronomi/rymdastrometri

-Styrelsen godkände förslaget med vissa
ändringar och delegerar till prefekten,
Melvyn B Davies, Eva Jurlander och

Lennart Lindegren att färdigställa
skrivelsen till fakulteten.

§46 Bemanning av Planetariet

-Styrelsen godkände en ökning av Anna
Arnadottirs tjänst till 80 % och en
minskning av David Hobbs kontering på
planetariet till 5 %.
- Enligt tidigare beslut kommer
institutionen samfinansiera planetariet
genom att skjuta till institutions OH. För
att täcka de ökade lönekostnaderna
ovan beslutades att även samfinansiera
OH för område och fakultet. De ökade
kostnaderna delas lika mellan
Astronomi och Teoretisk fysik.
-Styrelsen vill vid årets slut få statistik
om Planetariets besökare.

§47 Doktoranders undervisning och institutionstjänstgöring

-Styrelsen delegerade till prefekten att
besluta om institutionstjänstgöring.
Sofia Feltzings förslag punkt 1
godkändes (bilaga 1), punkt 2 om
tjänstgöring i biblioteket ska utredas
vidare. Samtidigt ska prefekten bättre
specificera arbetsuppgifterna med hjälp
av studierektorn.

§48 Förlängning av doktorandtjänst vid föräldraledighet

-Styrelsen godkände förslaget (bilaga 2)
samt poängterade att förlängningen tas
från ordinarie fakultetsmedel.

§49 Framtiden för CBBP

- Styrelsen godkände att prefekten
föreslår fakulteten att Henrik Jönssons
ansökan om befordran till professor
prövas.

§50 Ledamot i IGU

- David Hobbs utses till ny representant
i IGU.

§51 Prissättning för gästrummen i villan

- Prissättningen av gästrum delegerades
till prefekten.

§52 Tid för kommande styrelsemöte

-fredagen den 23e november
2012-11-23 kl: 10:15

§53 Övrigt

-Valberedning inför kommande val till
institutionsstyrelse och prefekt ska
upprättas.
-Anställdas bredbandsuppkoppling i
hemmet ska inte betalas av
institutionen.
-Taxiresor bör undvikas, då tåg normalt
är både billigare och snabbare.
-Prefekten meddelar de anställda om
dessa riktlinjer.
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