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§1. Godkännande av
dagordning

Dagordningen godkändes.

§2. Val av sekreterare och
justeringsperson

Anders Irbäck utsågs till sekreterare. Daniel Mikkola utsågs till
justeringsperson.

§3. Föregående protokoll

Protokollen från 20-04-02 och 20-05-20 (per capsulam-beslut)
godkändes.

§4. Information från prefekten

Arbetsmiljön vid astronomienheten har på uppdrag av fakulteten
undersökts av företaget LifeWise. Huvuddragen i deras rapport
kommer att presenteras vid ett personalmöte 20-06-17.
Organisationen av biblioteken vid fakulteten har utretts.
Utredningen föreslår en organisatorisk sammanslagning av
biblioteken. Konsekvenserna av en sammanslagning kommer att
utredas vidare.
Institutionens förslag om inrättande av ett lektorat i
maskininlärning (se protokoll 20-05-20) har skickats in till
fakulteten.

§5. Information från
grundutbildningen

Det kommer att inför höstterminen ske förändringar av de
coronarelaterade riktlinjerna för undervisning. Huvuddelen av
institutionens undervisning förväntas fortsatt ske på distans, men
vissa campusbaserade moment tillåts. Johan Rathsman kommer att
informera institutionens lärare.
Antagningsstatistik för höstterminen presenterades. Söktrycket är
generellt högt för institutionens kurser.
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§6. Utseende av ämnesvarig för
teoretisk partikelfysik

Styrelsen utsåg Johan Bijnens till ny ämnesansvarig för teoretisk
partikelfysik.

§7. Godkännande av
arbetsordning

Institutionens arbetsordning har uppdaterats med nya namn.
Styrelsen godkände den uppdaterade arbetsordningen.

§8. Kontering av prefekter

Styrelsen beslutade att, p.g.a. ökad arbetsbörda, höja prefektens
ersättning till 50% fr.o.m. 20-01-01. De två biträdande prefekterna
erhåller, som tidigare, 25% vardera.

§9. Tertialbokslut

Information gavs om senaste tertialbokslutet. Utfallet var i stort
enligt budget. Kostnaden för resor har minskat till följd av
coronapandemin, vilket riskerar att leda till en oönskad ökning av
myndighetskapitalet.

§10. Diskussion om
coronapandemin

Åtgärder vid institutionen med anledning av coronapandemin
diskuterades. Handledare uppmanas fortsatt att hålla regelbunden
kontakt med sina doktorander (varje vecka) och postdocs (minst
varannan vecka). Enheterna uppmanas att hålla regelbundna
personalmöten. Kontorsdelning bör undvikas och ska inte ske
under hela dagar. Styrelsen ombad skyddsombuden att inkomma
med förslag till andra åtgärder till prefekterna.

§11. Diskussion om Science
Village-processen

Diskussioner pågår i olika fora kring vilken undervisning och
forskning som bör flytta till Science Village. Fakulteten har utsett
en arbetsgrupp där institutionen representeras av Leif Lönnblad.
Denna grupp har nyligen avlagt en rapport rörande var
grundutbildningen ska bedrivas, och ska i höst inkomma med en
rapport om verksamhetsflytt.

§12. Kommande möten

Onsdagen den 30 september kl. 15:15 (anm.: senare ändrat till
13:15) och fredagen den 27 november kl. 15:15.

§13. Övrigt

Ett fyllnadsval av en lärarrepresentant till institutionsstyrelsen ska
genomföras eftersom Leif Lönnblad blivit prefekt.
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