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§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§2 Val av sekreterare och justeringsperson

Thomas Bensby sekreterare
Johan Rathsman justeringsperson.

§3 Förgående mötes protokoll

Lades till handlingarna

§4 Information från prefekten

- Fakultetens forskningsstrategi är snart klar,

eventuellt kommer begäran om komplementering
av institutionens forskningsstrategi.

!

- Fakulteten diskuterar förändringar i

fördelningsmodellen för fakultetsmedel. Troligen
kommer konceptet “fullfinansierad professor" att
försvinna. Beslut väntas inte förrän nästa år.

!

- Högenergifysik planerar att söka anslag för

"Rekrytering av framstående internationella
forskare" från VR. Personen ifråga heter James
Wells från Ann Arbor, Michigan.

!
Advanced Grant.
!Ny löner kommer att bli färdiga i oktober.
!Kansli-N kommer att ta över (hyran för) halva
vattentornet. Detta sker så fort vi har tömt det.
!Högenergifysik har flyttat till Kansli-HTs gamla

- Torbjörn Sjöstrand kommer att ansöka om ERC
-

lokaler i bottenvåningen av Hus K. Samtidigt har
övriga lokaler (inklusive seminarierum NB) lämnats
över till fysikinstitutionen och disponeras nu av
LTHs grundutbildning. Prefekten kommer att
diskutera med LTH om eventuellt samarbete med
att omvandla den gamla bibliotekslokalen till någon
sorts undervisningslokal.

!- Fakultetens fördelningsmodell för hyresbidrag

kommer att uppdateras, vilket sannolikt kommer
öka hyresbidraget till astronomihuset.

!- Inkommen förfrågan från Bengt Forkman om att

ställa upp med ekonomiska garantier för att
producera en interaktiv e-bok fysicums historia
diskuterades. Styrelsen ansåg inte att institutionen
skulle ställa upp med några sådana garantier.

§5 Information från grundutbildningen

- Det har varit bra tillströmning av studenter till
höstterminens kurser. Detta har skapat vissa
utrymmesproblem

!- Under september får vi besked från UKÄ angående

våra kandidat- och masterexamensrättigheter i fysik.
Som ett led i att säkerställa dessa rättigheter har
kursen “Fysikexperiment i forskning och samhälle"
gjorts obligatorisk i Fysikmastern.

!- Den 29/9 anordnas ett diskussionsmöte för

institutionens lärare om eventuell ändring av
betygsskalor på våra kurser.

!- Betygskriterier och kursplaner för examensarbeten
att uppdateras.
!- kommer
Doktorandkursen i "Systembiologi" har gjorts om
en grundutbildningkurs på avancerad nivå.
!- tillPlaner
för en sammanhållen fysikkandidat håller på
att utarbetas, bland annat en gemensam andra
termin i fysik.

!- Kommunikationskursen för lärare (KomNu)
med redovisningsdag den 27/11.
!- avslutas
Arbetet med att översätta alla kursplaner till

engelska återupptas efter att verktyget för
automatisk översättning nu verkar fungera som det
ska.

§6 Delårsrapport

Delårsrapporten presenterades.

§7 Arkivarie

Beslutades att hyra in arkivarien som anställts av
fysiska institutionen för att åtgärda de brister i
arkiveringen på teoretisk fysik som påpekats av
Riksarkivet.

§8 Doktoranders undervisning

Inledande diskussion om utnyttjande av doktorander i
undervisningen. Framför allt på teoretisk fysik har
behov att involvera mer doktorander i undervisningen
framkommit. Det diskuterades vilket som är det bästa
sättet att använda våra (ganska små) ekonomiska
resurser för grundutbildningen. Med konstanta totala
resurser (och om lärare kan omkonteras på
forskningmedel) kommer mer doktorandinsatser i
grundutbildningen medföra en sänkning av antalet
disputationer och en ökning av lärares tid till
forskning. Diskussionen fortsätter nästa styrelsemöte
då även doktorandernas inställning till utökad
undervisning beaktas.

§9 Fullfinansierad professur

Beslutades att tillskriva fakulteten att få återbesätta den
fullfinansierade professuren på CBBP samt att redan
nu tillsätta en sökkommitté för att hitta lämpliga
kandidater att leda CBBP.

§10 Tid för kommande styrelsemöte

Nästa möten

!Onsdag 2014.11.26 kl 13:15.
Onsdag 2015.01.28 kl 13:15.

§11 Övrigt

Inget övrigt

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Thomas Bensby

Johan Rathsman

Leif Lönnblad

