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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2015-11-10 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Matematiks sammanträdesrum 

 
Närvarande: Leif Kari, skolchef 

Anders Forsgren, vice skolchef 
Gunnar Tibert, GA 
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik 
Helene Rune, administrativ chef 
Anna-Karin Burström, HR 
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik 
Tommy Ohlsson, FA 
Sandra Di Rocco, prefekt Matematik 
Dan Zenkert, prefekt Farkost och Flyg 
Mark Pearce, prefekt Fysik 
Laszlo Fuchs, prefekt Mekanik 
Rebecca Staffas, studeranderepresentant 
 

  
  
 
 
1. Föregående möte 

Inga kommentarer från föregående möte. 
 
2. Information/anmälningar 

Underlag från KTH till regeringens forskningspolitik. Undervisningen saknas fortfarande i det 
slutgiltiga underlaget. 

 

Det har kommit förslag på att dra ned mottagningen till högst 2 veckor. THS har sammanställt 
underlag för att visa på nyttan med mottagningen. 

 

En ny etisk policy och ny personalpolicy ska beslutas om i december. Samtliga uppmanas läsa igenom 
dessa och komma med synpunkter senast 23 november. 

 

Flera ansökningar från SCI har gått vidare i KAW-fellows. 

 

Totalt nio ansökningar till sabbaticals på KTH. Fem blev godkända varav en från Matematik. 

 

Skicka förslag på kunskapspris till Ångpanneföreningen senast 15 jan 2016. 
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3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

Anders drar aktuella anställningsärenden, befordringsärenden och docentärenden. 

 

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering har erbjudits på skolan den 4 november. Föreläsare Malin 

Lindelöw.  

 

Skolrådet 17 november är inställt p.g.a. att inga nya anställningsärenden inkommit. 

  

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

Mekanik: Odqvists labb håller sin andra årliga User-konferens den 1 dec. 

 

Tillämpad fysik: Björn Önfelt har befordrats till professor.  Ying Fu blev ej befordrad. 

 

Hållfasthetslära: - 

 

Matematik:  

 

Teoretisk fysik: Det biträdande lektoratet är snart klart. Egor Babaev har blivit befordrad till 

professor. 

 

Fysik:  

 

Farkost och Flyg:  

5. GA-frågor 

De pedagogiska utvecklarna tilldelas finansiering under ytterligare ett år med 400.000SEK. Ulrich 
Vogt kommer att kliva av och ska ersättas av en annan person inom fysikområdet. 

 

Ny rutin finns nu upprättad för mastergranskningen. Nya programspecifika blanketter har tagits fram 
i syfte att få ned arbetsbördan för programansvariga. 

 

6. Information från studeranderepresentant 

Sektionerna äskar pengar från skolan till olika ändamål. Modellen för den medfinansieringen ska ses 
över. 

Simon tar upp en diskussion kring kursupplägg inom skolan och att det kan se väldigt olika ut mellan 
olika institutioner. Frågan diskuteras. 
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7. FA-frågor 

Den elektroniska individuella studieplanen ska börja användas i mars. 

För den som planerar att hålla licentiat- eller disputationsseminarium innan jul så ska papprena lämnas 
in senast 13 nov. 

 

8. Administrativa frågor 

- 

 

9. Övriga frågor 

Peter tar upp en fråga kring telefoni. Helene och Anna-Karin utreder kostnader kring olika telefoni-
lösningar. 

 

Vid pennan/ 

Anna-Karin Burström 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


