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§41 Godkännande av dagordning

-Dagordningen
godkändes.

§42 Val av sekreterare och Justeringsperson

-MandanaShahroodi
valdes till sekreterare och
Katrin Ros till
justeringsperson.

§43 Föregående mötes protokoll

-Lades till handlingarna
med tillägget att Johan
Bijnens var närvarande
vid mötet.

§44 Information från prefekten

-Löneförhandlingarna för
2012 är klara.
Förhandlingar om ny lön
fr.o.m. oktober 2013 har
påbörjats.
-Förslaget från regeringen
om ny stiftelseform för
universitet har dragits
tillbaka.
-Ny biträdande
lektortjänst inrättad vid
fakulteten. Ser ut som den
gamla biträdande
lektortjänsten, men med

uppdaterade krav för
befordran till lektor.
-På hela institutionen fick
vi tyvärr endast 2.
ansökningar godkända av
Vetenskapsrådet. Detta
kan bli ett stort
ekonomiskt problem med
tanke på satt budget för
2014.
-Henrik Jönsson på
teoretisk fysik har blivit
befordrad till professor.
Han räknas även som
fullfinansierad i
fakultetstilldelningsformeln. Att Henrik
Jönsson stannar kvar i
Lund är mycket viktigt för
CBBPs framtid.
-Julfesten på institutonen
äger rum den
19:e december.
§45 Information från grundutbildningen

- Universitet har öppet
hus för gymnasister
veckan efter NMTdagarna. Institutionerna
uppmanas att delta aktivt.
-Kursplanerna kommer att
översättas på engelska.
-Fysikum kommer att
uppdatera
informationsfoldrar om
utbildningarna.
-Universitet förordar att vi
använder Live@Lund.
-Institutionen för
matematik kommer att
ändra de inledande
mattekurserna. Våra
kurser kommer därför
också att behöva
modifieras. Detta görs i
samarbete med fysik

-Det kommer att finnas en
ny inriktning på
masterprogramet i fysik:
CBBP.
-Laboratorieastrofysikkursen har få studenter.
Periodisering eller andra
åtgärder utreds.

§46 Budget 2014

-Caroline har presenterat
budgeten för 2014 för
hela institutionen samt
respektive avdelningar.
Budgeten visar minus åtta
millioner på hela
institutionen (Ungefär tre
millioner på astronomi
och fem på teoretisk
fysik) trots minskade
personalkostnader. Detta
är i stort sätt på grund av
mindre externa medel
(t.ex. från VR) samt att vi
hetsats av
universitetsledningen att
minsk vårt
myndighetskapital. Än så
länge finns tillräckligt
med myndighetskapital,
men inför 2015 behövs
drastiska förändringar.
Styrelsen godkände
budgeten.

§47 Gemensamt kostnadsställe för
grundutbildningen

-Vid ett tidigare
styrelsemöte beslutades
att undersöka möjligheten
att ha ett gemensamt
kostnadsställe för GU.
Caroline förklarade att
möjligheten finns men vi
måste dela kostnaderna
mellan olika
verksamhetsgrenar, dvs.
lokal och

personalkostnader. Hon
uppmanades att
tillsammans med prefekt
och studierektor att gå
vidare med att slå ihop
grundutbildningen under
kostnadsstället 156160.
§48 Institutionens lägenhet

- Styrelsen beslutade att
institutionen (teoretisk
fysik) säger upp
lägenheten som hyrs av
AF-bostäder. Nyanställda
hänvisas istället till
gästrumen och den privata
hyresmarknaden.

§49 Forskningsstrategi

-Sofia Feltzing beskrev
planerna för institutionens
arbete med den
forskningsstrategiska plan
som ska färdigställas
under våren. Material
kommer att läggas ut på
Prefektwikin.

§50 Val av studierektor för forskarutbildning för 2014

-Styrelsen beslutade att
välja Johan Bijnens.

§51 Tid för kommande styrelsemöte

-Onsdag 2014.01.29
kl13:15
Onsdag 2014.03.19
kl13:15
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