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Närvarande ledamöter
Anders Irbäck (ordf.)
Sofia Feltzing
Leif Lönnblad
Johan Rathsman
Nils Ryde
Malin Sjödahl
Eva Jurlander
Marius Utheim (supp. f. ) Astrid Ordell
Rebecca Forsberg
Jesper Nielsen

Frånvarande ledamöter
Astrid Ordell
Övriga närvarande
Anna Arnadottir
Thomas Bensby
Johan Bijnens
Patrik Edén
David Hobbs
Roman Pasechnik
Caroline Unmack

§1. Godkännande av
dagordning

Dagordningen godkändes

§2. Val av sekreterare och
justeringsperson

Leif Lönnblad utsågs till sekreterare. Malin Sjödahl utsågs till
justeringsperson.

§3. Förgående protokoll

Protokollet från 20-02-05 godkändes.

§4. Information från prefekten

Fakulteten har inrättat ny arbetsgrupp för att utreda vilken
undervisning och forskning som bör flytta till Science Village på
Brunnshög. Institutionen representeras där av Leif Lönnblad. En
undergrupp av denna kommer de närmaste veckorna att komma
med förslag på hur den framtida undervisningen i fysik ska se ut i
framtiden på Sölvegata och Science Village. I denna s.k.
fokusgrupp representeras institutionen även av Anders Irbäck och
Johan Rathsman.
Noteras att institutionen har en egen arbetsgrupp för att samordna
representationen i de olika arbetsgrupper och utredningar som
pågår i anknytning till universitetets etablering på Science village.
Denna grupp utgörs av Melvyn Davies, Anders Irbäck, Leif
Lönnblad och Johan Rathsman.

§5. Information från
grundutbildningen

• Johan Rathsman informerade om hur corona pandemin har
påverkat undervisningen.
• Antagning till masterprogrammen är klar (10 studneter på
astrofysik, 11 på teoretisk fysik, och 7 på cbbp).
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• nya kursplaner för fysik B på kandidatprogrammet på väg.
Ordningen på kurserna på fysik C kommer troligen att justeras.
Diskussioner pågår.
• Medel finns att söka för utveckling av uppdragsutbildning.
§6. Kursutbud för 2021

Johan Rathsman presenterade program och kursutbud för nästa år
(se wiki). Kursen i Laboratorieastrofysik utgår (har tidigare
periodisterats). Eventuellt kommer kursen återuppstå, kanske som
doktorandkurs.

§7. Information om val av ny
prefekt

Val av ny av prefekt och biträdande prefekter pågår. Eventuellt kan
den nya prefekt gruppen tillträda redan i maj. Rösträkningsmöte
den 21e april

§8. Diskussion om
Coronaepidemin

Ersättare för posterna biträdande prefekt, Studierektor GU och FU
samt kursansvariga har tillsatts (se wiki).
Diskuterades om avtal om arbete på distans för TA personal kanske
behövs.
Riktlinjer behövs for vad som kan göras hemma och vad som kan
göras på institutionen. Uppdras till prefektgruppen och
skyddsombud att utarbeta riktlinjer.
Huvudregeln för hanledning är att doktorander och postdocs ska
träffa sin handledare minst en gång varje vecka respektive varannan
vecka.
Caroline Unmack presenterade läget för myndighetskapitalet vid
årets ingång. Vi ligger fortfarande över gränsen för högsta tillåtna
myndighetskapital, vilket innebär att vi även i år behöver betala en
straffavgift till universitetet.
För kommande år kommer gränserna för tillåtet myndighetskapital
att ändras och bli olika för vg11 och vg21. Det kan behövas en
omdisponering så att myndighetskapitalet på vg11 maximeras.

§9. Myndighetskapital

§10. Arbetsordning

Styrelsen godkände den uppdaterade arbetsordningen (se wiki).

§11. Övrigt

NDR valde nya representanter till styrelsen. Astrid Ordell slutar
och ersätts av Emil Andersson
CBBP kommer att föreslå institutionen inrättae ett lektorat inom
maskininlärning, finansieras till stor del av inkomster från kursen i
Artificiella neuronnätverk och deep learning.

§12. Kommande styrelsemöte

Fredag, 2020-06-12, 13:15.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Leif Lönnblad

Malin Sjödahl

Anders Irbäck

