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§32. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt om
utseende av ny studierektor.

§33. Val av sekreterare och justeringsperson

Leif Lönnblad utsågs till sekreterare. Carl Troein
utsågs till justeringsperson.

§34. Förgående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§35. Information från prefekten

• Löneförhandlingarna med SACO för nya löner
fr.o.m. oktober 2012 närmar sig slutfasen.
Förhoppningsvis kommer alla att få sina nya
löner (rektroaktivt från oktober 2012) i
november. Medlemmar i fackföreningar som
förhandlar via OFR har redan fått sina nya
löner.
• Fakultetsstyrelsen har beslutat om ny
fördelningsmodell för GU. För institutionens
de innebär det inga större förändringar jämfört
med den gamla modellen.
• Universitetet kommer att författa ett remissvar
till utredningen om införande av
“Högskolestiftelser”. Osäkert om fakulteten
kommer att konsulteras i remissarbetet.
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• I samband med universitetets och fakultetens
arbete med nya stategiska planer, kommer vi
att se över institutionens forskningsstrategier.
Sofia har börjat intervjua tillsvidareanställda
forskare om deras syn på framtiden. Resultatet
kommer att sammanställas och användas som
underlag för det fortsatta strategiarbetet.
• Universitetet har beslutat att återinföra
tjänsteformen Biträdande universitetslektor
(BUL), som är tidsbegränsad till fyra år, men
med rätt till prövning om
tillsvidareförordnande som lektor. Fakulteten
har skrivit ett förslag om riktlinjer för
befordran till lektor, som dock inte har
beslutats av fakultetsstyrelsen. Innan detta
beslut kan inga BUL-utlysningar göras.
• Vi har tidigar bestämt att vi ska samarbet med
Fysiska institutionen i likabehandlingsfrågor.
Detta samarbete har ännu inte börjat. Dock
har prefekten deltagit i möte med Fysiska
institutionens genuscertifieringsreferensgrupp,
och det är troligt att samarbetet kan ta fart
under hösten.
• Under sommaren har timanställda studenter
arbetat med att iordningsställa källaren i
astronomihuset efter ombyggnaden. Arbetet är
inte riktigt klart, men om vi kan fortsätta
timarvordera studenter under hösten kan
kanske källaren bli klar innan jul.
§36. Information från grundutbildningen

• Nuvarande studierektor, Patrik Edén, är
sjukskriven, vilket kommer att medföra en del
ändringar inom GU.
• Hanteringen av examensarbeten på teoretisk
fysik har tidigare legat under studierektorn. I
fortsättningen kommer detta vara en separat
uppgift som kommer att konteras ungefär som
huvudansvar för en vanlig kurs på 7.5hp.
• Som ett led i hanteringen av att
fysikutbildningen befanns ha bristande kvalité i
UKÄ:s utvärdering, kallas alla lärare i fysik till
en kurs “Skriva för lärande” som börjar med en
workshop den 28e november.
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§37. Gemensamt kostnadsställe för GU

Förra mötet beslutades att ett förslag skulle
presenteras nästa möte. Tyvärr har ett sådant förslag ej
ännu utarbetats.

§38. Utseende av studierektor

Beslutades att föreslå att fakulteten utser Johan
Rathsman till studierektor tillsvidare.

§39. Samordning av samverkansaktiviteter

Fakulteten har beslutat varje institution ska ha en
kontaktperson för samverkansaktiviteter. Beslutas att
en person på vardera astronomi och teoretisk fysik ska
konteras på ca. 5% för att koordinera institutionens
samverkansaktiviteter. Personen på astronomi
kommer att bl.a. ha ansvaret för NMT-dagarna och
Kulturnatten. Personen på teoretisk fysik kommer att
bl.a. ha ansvar för NMT-dagarna och Teknik- och
naturvetarcirkeln

§40. Tid för kommande styrelsemöten

Onsdag 2013.11.27 kl 09:15,
Onsdag 2014.01.29 kl 13:15

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Leif Lönnblad

Carl Troein

Leif Lönnblad

