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§22 Godkännande av dagordningen

-Dagordningen godkänndes.

§23 Val av sekreterare och justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes
till sekreterare och Henrik
Jönsson till justeringsperson

§24 Föregående mötes protokoll

-Lades till handlignarna. Det
kommer att finnas på
Wikin efter mötet.

§25 Information från prefekten

-Detaljerad information
om ny fördelning
för GU finns nu tillgänglig.
-Två masterstudenter
(Petter Thorén och Henrik
Rhodin) har anställts för att
rensa källaren under tre
veckor.
-Sill-lunch kommer att äga
rum den 17:e juni och
kansli-Ns personal är också
inbjudna.
-Eftersom planer för att
bygga om på teoretisk fysik
har strandat kommer
teoretisk fysik eventuellt att
ta över kansli-HTs lokaler.
Diskussioner mellan Fysiska
institutionen och LUbyggnad pågår. Kansli-HT

kommer att flytta ut från
hus K nästa år.
-Universitetet ska upprätta
en forskningsstrategisk plan.
I samband med det vill
fakulteten ha ett preliminärt
underlag från intuitionerna
efter sommaren. Sofia
Feltzing kommer att ha
inledande diskussioner med
de olika forskargrupperna
innan midsommar.
-Det har beslutats att vi
måste lämna Jävan. Ett stort
teleskop tillhörande
institutionen finns kvar
tillsammans med några
andra inventarier. Lennart
Lindegren och Ingemar
Lundström har inventerat
och tagit vad som ska tas
vara på. Osäkert vad som
händer med resten av
sakerna.
§26 Information från grundutbildningen

-Hade möte med
fakultetsledningen bland
annat om GU-medels nya
fördelning.
-Fakulteten har beslutat att
begränsa antalet antagna
studenter till ”Astronomins
grunder” till 50 studenter.

§27 Gemensamt kostnadsställe för grundutbildningen

- För- och nackdelar
diskuterades. Ett skarpt
förslag till gemensamt
kostnadsställe utarbetas till
kommande styrelsemöte.

§28 Beslut om jämställdhets och likabehandlingsplan

- Jämställdhets- och
likabehandlingsplanen
(Bilaga 1) fastställdes med
smärre korrigeringar.

§29 Finansiellt stöd till ALVAs verksamhet

-Styrelsen har beslutat att
ALVA får ersättning av
institutionen för utgifter i
samband med sina
aktiviteter med upp till 5000
kr per läsår.

§30 CBBP-lektorat

-Henrik Jönsson föredrog
rekryteringsunderlaget för
lektorattjänsten. Styrelsen
påpekade att den borde
innehålla fler namngivna
potentiella kandidater till
tjänsten. Styrelsen ställer sig
bakom underlaget och ger
prefekten uppdrag att föra
vidare den till fakulteten.

§31 Tid för kommande styrelsemöte

-Onsdag 2013.09.18 kl 13:15
Onsdag 2013.11.27 kl 13:15

Vid protokollet

Mandana Shahroodi
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