Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Styrelsemöte
2010-02-08
Närvarande ledamöter
Sofia Feltzing
Lennart Lindegren
Torbjörn Sjöstrand
Caroline Unmarck
Torbjörn Wiesel
Leif Lönnblad (ordf.)
Sven Huldt (suppl. för Henrik
Hartman)
Rikard Heimsten

Frånvarande ledamöter
Henrik Hartman (anmält förhinder)
Mattias Ohlsson

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes

§2 Adjungering

Beslutas att adjungera bitr prefekt och närvarande
suppleanter till dagens möte.

§3 Sekreterare och
justeringsperson

Beslutas utse Bengt Söderström till sekreterare och
Torbjörn Sjöstrand till justeringsperson.

§4 Information

Prefekten informerar om status avseende
sammanläggningen av de två äldre institutionerna
till den nya institutionen.

§5 Ämnesansvariga

Beslutas att bibehålla funktionen ämnesansvarig
med samma befogenhet som idag.
Beslutas utse Carsten Peterson till ämnesansvarig
för forskarutbildningsämnet teoretisk fysik,
inriktning beräkningsbiologi, Torbjörn Sjöstrand
för forskarutbildningsämnet teoretisk fysik
och Melvyn Davies för forskarutbildningsämnet
astronomi.

§6 Jämställdhetsgrupp och
jämställdhetsplan

Beslutas utse en likabehandlingsjämställdhetsgrupp bestående av Iskra Staneva,
Daniel Aldén, Hans Bijnens, Henrik Hartman, Eva
Jurlander och prefekten (sammankallande).
Gruppen får i uppdrag att utarbeta en
jämställdhetsplan.

§7 Ledamöter i IGU

Beslutas tillstyrka att Henrik Hartman, Hans
Bijnens, Nils Ryde och Mattias Ohlsson ska ingå i
Institutionsgrundutbildningsnämnden (IGU) och
det delegeras till prefekten att slutligt besluta sedan

Övriga närvarande:
Dainis Dravins (suppl.)
Nils Ryde (suppl.)
Eva Jurlander (suppl)
Johan Bijnens (suppl.)
Bengt Söderström (bitr prefekt)
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berörda tillfrågats och även att tillsammans med
prefekten för Fysiska institutionen besluta om
ordinarie ledamöter och suppleanter. Studierektor
och prefekt ingår i IGU i kraft av uppdragen.
§8 Institutionsstruktur

Beslutas att institutionen inte ska indelas i
administrativa subenheter (avdelningar) med
delegerat ansvar.

§9 Styrelsens roll

Prefekten informerar om att han har för avsikt att
ha en ledningsgrupp till stöd (bitr prefekt, Lennart
Lindegren och Carsten Peterson). Diskussion om
styrelsens roll och arbetsformer fortsätter på nästa
styrelsemöte.

§10 Tider för kommande
styrelsemöten

Beslutas att styrelsen sammanträder klockan 10.15
6 april och 24 maj 2010.

Vid protokollet

Bengt Söderström
Justeras

Leif Lönnblad
Ordf

Torbjörn Sjöstrand
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