LUNDS UNIVERSITET

Protokoll nr 3/2014

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Styrelsen

Sammanträdedatum
2014-05-14

Närvarande ledamöter
Leif Lönnblad
Sofia Feltzing
Thomas Bensby (supp. f. Anders Johansen)
Johan Bijnens
Carl Troéin (supp. f. Henrik Jönsson)
Caroline Unmack
Anna Arnadottir
Jonas Kalderstam
Katrin Ros (supp. f. Daniel Michalik)
Petter Thorén

Frånvarande ledamöter
Anders Johansen
Henrik Jönsson
Nils Ryde
Lennart Lindegren
Daniel Michalik
Övriga närvarande
Eva Jurlander

§19 Godkännande av dagordning

-Dagordningen godkändes

§20 Val av sekreterare och Justeringsperson

-Caroline Unmack valdes till sekreterare
och Petter Thorén till justeringsperson.

§21 Föregående mötesprotokoll

-Datum för dagens möte var fe i
föregående mötesprotokoll. Det lades till
handlingarna. Det finns på Wikin.

§22 Information från prefekten

-Institutionens forskningsstrategi har
lämnats till fakulteten. Fakulteten håller
fn. på att sammanställa institutionernas
skrivelser till en fakultetsgemensam
forskningsstrategi.
-Nytt löneavtal är klart. OFR: minst
2,3%, SACO: högst 2,9%. Enligt påbud
från fakulteten ska institutionerna endast
dela ut 2,5% för att ge utrymme för
särskilda satsningar.
-Det webb-baserade
salsbokningssytemet för teoretisk fysik
kommer att fr.o.m. sommaren även
användas för lokalerna på astronomi.
Det fungerar precis som det gamla pärm-

baserade systemet. Systemet kommer att
utvecklas efterhand.
-Även i år kommer institutionen bekosta
(del av) lön för kvinnliga
sommarstudenter.
-Stena Recycling kommer att ta bort det
gamla teleskopet i vattentornet. Förslag
till donationsprojekt för att köpa ett nytt
teleskop att sätta i tornet förbereds.
-Sillunchen planeras gå av stapeln
onsdagen den 18 juni.
-Teoretisk fysik får tillgång till kansli
HT:s nuvarande lokaler den 1a
september. Flytt av kontor från den
andra delen av bottenvåningen sker
omedelbart. Övriga omflyttningar
kommer att diskuteras innan sommaren.
Pga. osäkerhet på CBBP-gruppens
framtida storlek försöker vi skriva ett så
kort kontrakt som möjligt för HTkansliets lokaler.
§23 Information från grundutbildningen

-Förslag till kursutbud har skickats till
fakulteten (se bilaga på wiki).
-Antagningsstatistik för HT14
presenterades (se bilaga på wiki).
Antalet sökande till kurser och program
är oförändrat sedan HT13.
-Åtgärdsprogrammet som svar på
UKÄ:s utvärdering av fysikexamina
kommer att lämnas in den 23:e juni.
-Diskussioner om underhåll och
reparation av institutionens
undervisningsteleskop presenterades.
-IGU diskuterar att ändra betygsskalan
för fysikkurserna från VG-G-U till A-F.

§24 IGU

-Styrelsen utsåg Johan Bijnens, David
Hobbs och Stefan Wallin till
institutionens forskarrepresentanter i
IGU.

§25 Delårsrapport

-De ekonomiska delårsrapporterna
presenterades. Utgifterna är i enlighet
med budget. Teoretisk fysik har något
bättre resultat i prognosen än i budget

men institutionen går fortfarande med
stort minus.
-Fakulteten kommer att begära in en
femårs prognos inför
budgetförhandlingarna i höst.
-Trots negativt resultat överväger CBBP
att tillsvidareanställa Stefan Wallin när
hans tjänst går ut den 31:a juli i hopp om
att han får VR-bidrag i årets
ansökningsomgång.
§26 Tid för kommande styrelsemöte

-Onsdag 2014-09-24 kl 13:15
Onsdag 2014-11-26 kl 13:15

§27 Övrigt

-Inget övrigt togs upp.
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