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26 mars 2010

Till
Ledamöter i institutionsstyrelsen
för astronomi och teoretisk fysik
samt till suppleanter för kännedom

Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik
Leif Lönnblad, Prefekt

Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde
Tid: Tisdagen den 6e April 2010, kl. 10:15
Plats: Charlierrummet, Astronomihuset
Dagordning: (se även noter nedan)
1. Godkännande av dagordning
2. Adjungering av bitr. prefekt och suppleanter
3. Val av sekreterare och justeringsperson
4. Information från prefekten
5. Budget 2010 och bokslut 2009. Diskussion om myndighetskapital
6. Framtiden för teleskopgruppen
7. Framtiden för atomär astrofysik
8. Astronomiundervisningens behov av teleskop/instrument och teknisk support
9. Anställning av ny TA personal
10. Nya doktorandanställningar
11. Fortsatt diskussion om styrelsens roll
12. Tid för kommande styrelsemöte
13. Övrigt
Vid förhinder skall prefekten meddelas per e-post.

Postadress Box 43, 221 00 LUND

Besöksadress Sölvegatan 27, Lund

E-post Leif.Lonnblad@thep.lu.se Internet http://www.thep.lu.se/~leif/

Telefon direkt 046-222 77 80, växel 046-222 00 00

Fax 046-222 96 86
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Noter:
2. Adjungeringar.
Förslag till beslut: bitr. prefekt samt suppleanter adjungeras med närvaro- och yttranderätt
under hela 2010. Frågan tas upp igen första mötet 2011.
5. Budget 2010 och bokslut 2009. Diskussion om myndighetskapital
Handlingar skickas ut separat. Fakulteten är orolig för att institutionerna har för stort myndighetskapital, och kräver att vi inkommer med en handlingsplan senast 100409 för hur
vårt myndighetskapital ska minskas till 5-8% till utgången av 2012.
6. Framtiden för teleskopgruppen
Efter att ha diskuterat med berörda på institutionen och med fakultetsledningen, ser jag inga
möjligheter för teleskopgruppen att överleva efter att Torben Andersen går i pension om tre
år. Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen beslutar att teleskopgruppens verksamhet efter
Torben Andersens pensionering inte kommer att erhålla stöd från institutionens medel.
7. Framtiden för atomär astrofysik
Efter att ha diskuterat med berörda på institutionen och med fakultetsledningen ser framtiden för atomär astrofysik gruppen mörk ut. Gruppen har ingen tillsvidareanställd lektor/professor, och utan nya externa anslag med en viss långsiktighet är det omöjligt att motivera utlysning av en sådan tjänst. Förslag till beslut: Gruppens medlemmar anmodas att
tillsammans med prefekten utarbeta en strategisk plan för hur gruppens framtid ska säkras.
8. Astronomiundervisningens behov av teleskop/instrument och support
I och med Torbjörn Wiesels pensionering och teleskopgruppens troliga nedläggning, behöver vi se över behovet av teknisk support personal på institutionen. En del i detta är att se
över vilken teknisk utrustning som behövs i astronomiundervisningen. Förslag till beslut:
Ingemar Lundström uppdras att till nästa styrelsemöte utreda behovet av teleskop och andra
instrument inom astronomiundervisningen samt att uppskatta behovet för teknisk support.
10. Nya doktorandanställningar
Astronomis doktorander har idag doktorandtjänst från första dagen, emedan teoretisk fysik
har utbildningsbidrag de första 18 månaderna. Utbildningsbidrag är avsevärt billigare än
doktorandtjänst. Ett problem med utbildningsbidrag (förutom de uppenbara) i 18 månader
är att doktoranden inte alltid kommer upp i de 3 års anställning som krävs för att kvalificera
till trygghetsrådet efter avslutad doktorandutbildning. Förslag till beslut: Institutionen inför en policy där nyanställda doktorander får utbildningsbidrag det första året och därefter
övergår till doktorandtjänst. (Gäller dock ej de som anställs på externa medel med explicita
villkor).
Beslut om inrättning av studiestöd/doktorandtjänst har hanterats olika på astronomi och
teoretisk fysik. Astronomi har sett det som en styrelse fråga, emedan teoretisk fysik har sett
det som en fråga för forskargrupperna. Förslag till beslut: Principfrågan bordläggs och tas
upp nästa möte, men det beslutas att inrätta sex nya studiestöd/doktorandtjänster (3 astro,
2 cbbp, 1 hep) med gemensam utlysning.
9. Anställning av ny TA personal
Läget är att Gun Wiesel pensioneras i April, Torbjörn Wiesel pensioneras i höst, samt att
Caroline Unmack kommer att vara tjänstledig ca. ett år fr.o.m. i slutet av sommaren. Därför
måste vi nyanställa. I korthet är Gun Wiesels arbetsuppgifter ekonomiadministration och
kontorsgöromål samt lite bibliotekssupport. Torbjörn Wiesels arbetsuppgifter är i korthet
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teknisk support till forskargrupper och intendentsysslor. Caroline Unmacks är ekonom. Min
förhoppning är att vi genom samordning och rationalisering i längden ska kunna klara oss
med en ekonom (Caroline Unmack), en personal administratör (Eva Jurlander), en halv intendent och husansvarig för astronomihuset, samt en halv ekonomihandläggare/sekreterare
för astronomi. Detta skulle betyda att teknisk support till forskningsprojekt måste hanteras
och finansieras inom projekten, samt att annan tekninsk/IT-support måste köpas in utifrån
eller läggas ut på befintlig annan befintlig personal. Förslag till beslut: En vikarierande ekonomihandläggare anställs snarast för att tillfälligt ersätta Gun Wiesel, och sedan även ersätta
Caroline Unmack efter sommaren. Vid nästa styrelsemöte beslutas vilka fasta TA tjänster
som ska utlysas.
11. Fortsatt diskussion om styrelsens roll
På prefektwikins styrelsesida har jag lagt upp universitetets handledning till ledamöter i
institutionsstyrelser. Se http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/wiki/Styrelsen
12. Tid för kommande styrelsemöte
Vårterminens sista möte förläggs till måndagen den 24e maj, kl. 10:15.

