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§1 Godkännande av dagordning

-Dagordningen godkändes

§2 Val av sekreterare och Justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes till
sekreterare och Anders Johansen till
justeringsperson.

§3 Föregående mötesprotokoll

-Lades till handlingarna. Det finns på
Wikin.

§4 Information från prefekten

-Saltolåsen kommer att installeras i
astronomihuset, så masterstudenter ska
inte behöva ha nyckel till kontoren.
-Från januari 2014 måste vi handla via
Lupin.
-Teoretisk fysiks flytt inom hus K är
fortfarande under utredning. Prefekten
ska ha samtal med fysiska institutionen
för att nå en bra lösning.
-Tillsättningen av en lektortjänst på
CBBP framskrider och Mattias Ohlsson
är den enda sökande.
-Löneförhandlingar fr.o.m. 2013.10.01
har startat. Förväntas vara färdiga i slutet
av juni.

Övriga närvarande
Dainis Dravins
Thomas Bensby
Johan Rathsman
Mandana Shahroodi

-Nya upphandling av catering tjänster är
nu färdigt. För beställningar kontakta
Caroline eller Mandana.
-En ny webportal ”Fysik i Lund” är snart
klar. Utkastet finns på
http://www.lth.se/fysik-i-lund (slutgiltig
adress kommer att vara fysik.lu.se).
§5 Information från grundutbildningen

-Arbetet fortsätter med åtgärderna efter
UKÄ’s utvärdering. Åtgärdspaketet ska
vara klart 25.06.2014.
-Institutionen för matematik gör om sin
grundkurs och introducerar mer
programmering och modellering. Detta
påverkar oss eftersom vår kurs FYTA11
baseras på programmering och
modellering. Vi samarbetar med fysik
för att modifiera våra kurser och även
försöka få fram en mer sammanhållen
fysikkandidat.
-LTH har drabbats av sparkrav och
kommer att dra ner på antalet kurser som
erbjuds. Vi har haft tre kurser med
LTH’s utbud.
-Det nya kursutvärderingsystemet,
Survey&Report, kommer eventuellt att
ersättas efter en ny upphandling. Våra
kursvärderingar har fungerat ganska bra
med ungefär 67% svarsfrekvens.
-Alla kursplaner ska vara översatta till
engelska innan sommaren.

§6 Bokslut 2013

-Budgeterat resultat för hela
institutionen är 1 371’, utfallet visar ett
resultat på 1 873’och prognostiserat
helårsresultat i prognos 3 är 997’.
På teoretiskfysik har man ett budgeterat
resultat på -896’ och ett utfall på -2 477’.
På astronomi har man ett budgeterat
resultat på 2267’.ett utfall på 4 342’.
D.v.s. teoretisk fysik går sämre än
budgeterat och astronomi går bättre än
budgeterat, som institution i helhet
ligger utfallet nära budgeterat resultat.
Bilagor finns på Wiki.

§7 Budget 2014

-Det stora underskottet i budgeten för
2014 diskuterades. De stora problemen
är uteblivna VR-anslag och det är oklart
hur anslagen från VR kommer att
utvecklas i framtiden. Med tanke på de
ekonomiska problemen på institutonen
är det viktigt att hitta nya vägar att söka
pengar på.
-Även fakultetsanslagen har minskat
vilket bidrar till underskottet.

§8 Forskningsstrategi

- Sofia Feltzing berättade kort om
arbetet med den forskningsstrategi för
institutonen, som under våren ska
skickas till fakulteten. Mer information
kommer att spridas via ämnesansvariga.

§9 Tid för kommande styrelsemöte

-Onsdag 2014.03.19 kl:13:15
Onsdag 2014.05.14 kl:13:15
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