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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2015-04-14 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Freja 

 
Närvarande: Leif Kari, skolchef 

Anders Forsgren, vice skolchef 
Mark Pearce, prefekt Fysik 
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik 
Helene Rune, administrativ chef 
Dan Zenkert, prefekt Farkost och Flyg 
Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära 
Ingeborg Löfgren, informationsansvarig 
Michael Hanke, vice GA 
Karin Dyne Wernberg, ekonomiansvarig 
Rebecka Staffas, studeranderepresentant 
Tommy Ohlsson, FA 
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik 
Gunnar Tibert, GA 
Sandra di Rocco, prefekt Matematik 
 

  
  
 
 
1. Föregående möte 

Inga kommentarer från föregående möte. 
 
2. Upphandling 

Karin Blom informerar om upphandling. Frågor om upphandling ställs till Karin tills vidare.  
 
Karin tar fram en procedur för hur skolan praktiskt ska jobba med upphandling. Det bollas sedan i 
ledningsgruppen. 

 
3. Information/anmälningar 

Resultat finns av förstudien inom Study Abroad Programmes.  
Det gäller betalstudenter som får läsa enstaka kurser. Hur hanterar man de studenter som vill läsa 
mindre än 45 hp. Skolor kan vara med på frivillig basis. 

 
Lägesrapport alumniverksamhet. Telefonkampanj pågår. KTH-alumner kontaktas för att samla in 
pengar till KTH Opportunities Fund. 

Fem projekt från skolans studenter beviljades 2014 medel från fonden: 

-KTH Hefring / Autonomous solar powered boat 
-Designa och bygga en ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) 
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-Presentation of master thesis in biomechanics at Yale University 
-Hollow Mesoporous Silica Nanoparticles in image-guided drug delivery 
-CMS Muon Track Calibiration for W Mass Measurement – Cern 

 
Lägesrapport om pedagogiska programmet. Återkoppla på remissen antingen till Leif eller till Ann-
Sofie Henriksson. 7 maj tas det i Fakultetsrådet.  

 
Förslag för årets alumn. Deadline är 30 april: https://www.kth.se/alumni 

 
Genomströmningsdialog sker i maj. 

 

TEKLA-festival lördagen den 18 april i Nymble. 11-18 åringar är inbjudna. Mer info: 
http://www.teklafestival.se/ SVT live sänder. Sophia Hober blir intervjuad i morgonsoffan. 

 

Nationell infrastruktur. Leif har skickat underlag. 

 

Ledningsgruppen har varit i Cambridge och studerat deras arbete med impact. Skolchefer jobbar med 
ett program. KTH kan gå miste om EU-projekt för att det finns mindre bra impact.  En Impact 
Leader ska utses per skola. Föreslå för Leif kandidater till Impact Leader. 

 

4. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

Rekryteringskommitté. Det ska anordnas utbildningstillfällen för ordförande. 

 
22 april är det uppföljning av JML-utbildningen på institutionsnivå. 

 

5. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc. 

Mekanik: Lisa Prahl är på gång att bli lektor. Två befordringar till professor på gång. Fler biträdande 

lektorer på gång. 

Teoretisk fysik: Docentansökan. 

Fysik: Docentansökan. 

Hållfasthetslära: - 

Farkost och Flyg: Snart docentansökan. 

Tillämpad fysik: Befordringsärenden. Affilieringar. Ny studierektor Katia Gallo. Testar After Work. 

Albano har fått godkänd detaljplan. 

Matematik: Ska annonsera om doktorander. Annonsera om två postdoc. Tre biträdande lektorer på 

gång. 

 

 

https://www.kth.se/alumni
http://www.teklafestival.se/
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6. GA-frågor 

Masterantagningen. PLU hade justerat antal siffror efter att kanslier hade skrivit in sina siffror. 
Förhoppningsvi kan detta justeras i urval 2. Det kan dock finnas risk att verksamhetsmålen inte 
uppfylls. 

Arbete pågår med att förenkla granskningsarbetet vid masteransökan. Det ska bli enklare för PA. 

Smärre justeringar görs av ansökan för det nya programmet i teknisk matematik.  

Railway Joint Master med Illinois. Arbetsgrupp har startats för att se hur programmet kan få fler 
KTH-studenter. Det är idag inte mappat. Flera nya liknande program är på gång: Kaist, Bologna. 

7. Information från studeranderepresentant 
Många inbrott i sektionslokalerna. Alla sektioner försöker få till ett möte med KTH:s säkerhetschef. 
 
16 april är det pubrunda för studenter på hela Campus. Kring tema jämlikhet. TV4 kommer. 
 
Rebecca är nu officiellt vald representant på ledningsgruppens möten. 
 
Fysiksektionen åker på utbyte till Lund. 

 
8. FA-frågor 

Info har gått till Dr-PA angående deadlines för lic./disp. 4 maj ska de vara hos Dr-PA. 11 maj på 
kansliet. 

 
9. Administrativa frågor 

EFH flyttar till Teknikringen 8 den 21 april.  
 
Karin presenterar siffror för kvartalsrapporten. Se deadlines för halvårs-bokslut (engelsk version på 
gång): http://www.kth.se/sci/intra/arbetssatt-sci/ekonomi  
 
Frågor om hur delegationer från prefekt på institution görs bäst. Helene och gruppchefer bollar med 
prefekter. 

 

Vid pennan 

Ingeborg Löfgren 

 
 
 
 
 
 

http://www.kth.se/sci/intra/arbetssatt-sci/ekonomi
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