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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2015-08-18 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Freja, TR8 

 
Närvarande: Leif Kari, skolchef 

Anders Forsgren, vice skolchef 
Dan Zenkert, prefekt Farkost och Flyg 
Gunnar Tibert, GA 
Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära 
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik 
Helene Rune, administrativ chef 
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig 
Laszlo Fuchs, prefekt Mekanik 
Ingeborg Löfgren, informationsansvarig 
Jennifer Lemne, studeranderepresentant 
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik 
Tommy Ohlsson, FA 
Sandra Di Rocco, prefekt Matematik 
Michael Hanke, vice GA 
Mark Pearce, prefekt Fysik 
 

  
  
 
 
1. Föregående möte 

Inga kommentarer från föregående möte. 
 
2. Information/anmälningar 

David Pettersson är ny studeranderepresentant i KTH:s ledningsgrupp. 

 

Delårsrapporten för VT 2015 har kommit. Den stämmer ungefär med budget. SCI-skolan visar på ett 
stort överskott vilket till stor del kommer att korrigeras fram till bokslutet. 

 

Antagningsstatistiken visar på något färre antagna mot föregående år. En något högre andel kvinnor 
har sökt till SCI-skolans program. 

 

Regeringen har utsett Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet till ny ordförande i styrelsen för 
SciLifeLab fr.o.m. 1 oktober 2015. Heldin tar över efter Göran Sandberg. 

 

Nya ledamöter till fakultetskollegiet(f.d. fakultetens förtroenderåd) finns på intranätet, 
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https://intra.kth.se/organisation/kths-organisation/kths-fakultetsrad/fakultetskollegiet-f-d-
fakultetens-fortroenderad-1.200678 .  

 

Det ska skapas en central JML-grupp. Förslag på fakultetsrepresentanter skickas direkt till Gustav 
Amberg. 

 

STINT Teaching Sabbatical, förslag på kandidater ska göras till rektor senast 31 augusti: 
https://intra.kth.se/kth-informerar/meddelanden/nu-ar-utlysningen-for-arets-teaching-sabbatical-
omgang-oppen-1.573683 

 

       Fakultetskollegiets valresultat som finns här (lösenords-skyddat): 
       https://www.kth.se/sci/intra/fak2015/resultat-1.574385 
 
        KAW,  Deadline för föransökningar (pre-proposal) 18 september 2015: 
        https://www.kth.se/aktuellt/kalender/ovrigt/deadline-for-foransokningar-kaw-fellows-1.575222 
        och 
        https://intra.kth.se/forskning/forskningsfinansiering/finansiering/swe/kaw-wallenberg-1.394941 
 
        KTH-finansierad Sabbatical, deadline till skolchef 15 september 2015: 
        https://intra.kth.se/utbildning/centralt-finansierad-sabbatsperiod-for-larare-vid-kth-1.536412 
 
 

Ramon Wyss har arbetat med att få till en lösning med Kina angående CSC-stipendiater. Det verkar 
nu som att Kina kommer att betala mellanskillnaden upp till SI:s minimigräns. Pengarna ska betalas ut 
via Kinas ambassad direkt till stipendiaten. 

 

Inbjudan att ge förslag på kandidater till Håkan Frisinger stipendiet 2015. Förslaget skickas senast den 
18 september 2015 till Peter Eriksson, peter.eriksson@chalmers.se 

 

Folksam, Länsförsäkringar och Skandia har gemensamt anslagit medel till akademisk forskning om 
ömsesidiga försäkringsbolag. Sista ansökningsdag 21 september till forskning@lansforsakringar.se  

 

Länsförsäkringar utlyser forskningsmedel till stark forskningsmiljö senast 21 september. 

 

Utlysning av anslag från familjen Kamprads stiftelse, se 
http://familjenkampradsstiftelse.se/fakta/presskontakt/hostens-utlysning-av-anslag/ 

 

Call for applications EPFL Fellows, http://research-office.epfl.ch/EPFLFellowsMarieCurie Senast 1 
oktober 2015. 

 

12 oktober är det officiell invigning av KTH:s nya entré och Arkitekturskolan. 
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3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

Anders drar aktuella anställnings- och befordringsärenden.  

 

Tider för höstens strategiska rådsmöten: 

Torsdag 10 september 

Torsdag 15 oktober  

Tisdag 17 november   

 

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

Mekanik: Förbereder upp till 3 nya biträdande lektorat.  

 

Tillämpad fysik: Totalt 4 befordringar på gång. Rekrytering av 3 unga forskare på gång. 

 

Hållfasthetslära: - 

 

Matematik: 12 nya doktorander, 5 postdocs och 2 biträdande lektorer är på väg in. Ytterligare 1 

biträdande lektor som är en del av KTH:s stora satsning ska tillsättas samt en professortjänst ska 

utlysas. Lokalbristen är akut och ett seminarierum kommer att omvandlas till arbetsrum.  

Mats Boij tar över som föreståndare för SMC, Stockholms Matematikcentrum efter Svante Linusson. 

 

Teoretisk fysik: - 

 

Fysik: Hans Henriksson från Vattenfall har utsetts till föreståndare för SKC, Svenskt Kärntekniskt 

Centrum, och tar därmed vid efter Farid Alavyoon som gick bort i våras. 

 

Farkost och Flyg: - 

 
5. Presentation av SERC 

Dan Henningson och Erik Lindahl presenterar SERC. 

 

6. GA-frågor 

Beslutet kring programmet Teknisk Matematik har bordlagts. Det kommer inte att bli någon start 
2016 möjligtvis blir det aktuellt till 2017. Fakultetsrådet ska utreda KTH:s utbildningsutbud. 

 

Gunnar drar årets antagningsstatistik. 
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7. FA-frågor 

UKÄ har begärt 15 st. stickprov på våra individuella studieplaner. FA kommer att bli hårdare på att 
granska att mål och måluppfyllelse är ordentligt ifyllt i de individuella planerna. 

Målet är att vi ska uppnå 160 poäng på doktorandnivå mellan 2014-2016. Vi är redan nu uppe i 142 
poäng. 

 

8. Information från studeranderepresentant 

Det är omtentavecka och mottagning denna vecka. Avstängningen av Osquars backe har försvårat 
mottagningen.  

Larm är nu installerade i kårens lokaler. 

 

9. Administrativa frågor 

En sammanställning av myndighetskapital ska lämnas in UF. Helene återkommer med ytterligare 
information. 

 

Vid pennan/ 

Anna-Karin Burström 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


