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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2016-03-15 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Balder Teknikringen 8, 3 tr. 
Närvarande: Leif Kari, Skolchef 

Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och Flyg 
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära 
Tommy Ohlsson, FA 
Olof Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik  
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
Helene Rune, Administrativ chef 
Natalia Orellana, HR-funktionsansvarig  
Carl-Anders Carlsson, studeranderepr 
Seija Liedes, EKO 

Frånvarande: Michael Hanke, Vice GA 
Anders Forsgren, Vice skolchef 
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik 
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik 
Gunnar Tibert, GA 

  
 
 
1. Föregående möte 

På föregående mötes minnesanteckningar fanns synpunkter.  
Det var Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, som 
besökte CERN, och ingen annan! 

 
2. Information/anmälningar 

Leif går igenom samtliga bilagor från KTHs LG-möte. 

KTHs utvecklingsplan 2013-2016 kommer att revideras och gälla fram t o m 2017. Nya rektorn 
skriver utvecklingsplan från 2018.   

Gustav Amberg blir ny rektor på Södertörns högskola, tillträder 2016-07-01. 

Mats Herder, skolchef ECE (bibliloteket) går i pension till sommaren. Lena Gumaelius tillträder som 
ny skolchef på en 9 månaders period. Därefter kommer nya rektorn att utse skolchefer för samtliga 
skolor. Samtliga skolchefsförordnanden går ut i juli 2017. 

Miljöledningsarbetet,  ISO-certifieringar ska revideras 18-19 april. I nuläget är det inte klart vilka 
skolor som omfattas av besök av revisorerna. 

Leif uppmanar prefekterna att läsa om Vinnovas kompetenscentrum.  
SSF utlyser 400 miljoner, IRC – Industrial Research Centres Deadline för ansökan 4 maj. 
 http://stratresearch.se/utlysning/irc-industrial-research-centres/   
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Efter AAEn har fortsatt utveckling av administrationen på UF skett. Enligt Leif är avdelningen för 
RO kanon. 

 
 
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

Leif redogör för olika tjänstetillsättningar. 
Ett biträdande lektorat på Teoretisk fysik har tillsatts, Jens Bardursson, från Dresden som börjar 1 
september på 40% ett år framåt, därefter  100%. 

Ett biträdande lektorat på matematik är nästan klart, förhandlingar pågår. 

Stefan Görtz från del Air, tyskt flyginstitut har erbjudits tjänsten som Professor i Flygteknik. 

Tre biträdande lektorat inom strömningsmekanik, sakkunniga har tillfrågats. 

Ett biträdande lektorat i Optimeringslära och systemteknik ligger hos sakkunninga. 

Ett lektorat i matematisk statistik, sakkunniga har tillfrågats. 

Brummer och Partners-professuren finansierar en professur i Komplex data. 

Två befordringsärenden till professorsnivå vid mekanik är under prövning. 

 

 

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

Teoretisk fysik: Mattias Blennov prövas från biträdande lektor till lektor. Sakkunniga eftersöks.  

Har diskuterat ICT-skolans avdelningsflytt. 

Matematik: - 

Tillämpad fysik: Har diskuterat ICT-skolans avdelningsflytt.  

Hållfasthetslära: Diskuterar fortsatt professur.  

Mekanik: - 

Fysik: Ska diskutera ICT-skolans avdelningsflytt på institutionens ledningsgrupp på måndag. 

Maurice Duits matematik och Chong Qi, kärnfysik har fått GGs stora pris.  

Farkost och Flyg: - 

5. GA-frågor 

Gunnar är på GRU-SCI internat med tema genomströmning. 
 

 

6. Information från studeranderepresentant 
Valbestyr på THS. Bl a ska ny kårledning utses.  

 

7. FA-frågor 
Översättning av DR-programmens beskrivningar från svenska till engelska har diskuterats då 
översättningssystemet Convertus inte accepterar hela skrivningar. Systemet auto-genererar en 
översättning som skall granskas. Då auto-översättningen visat sig undermålig tillsammans med 
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systemets begränsningar, har FA tillsammans med DR-PA meddelat att SCI översätter texterna själva. 
Den elektroniska ISPn som är tänkt att införas har vissa begränsningar för antal nivåer på användare 
varför den inte kan fungera optimalt på stora DR-program. Diskussion pågår med UF. 
 

8. Administrativa frågor 
Undertecknad redogör för den planerade tentamenssamordningen vid TR8. 
Diskussion kring detta uppkommer. Vid nästa LG-möte avgörs detta. 

 

9. Övriga frågor 
Kriterier för bisyssla diskuteras. 

IT-enheten har kontaktat några prefekter för att diskutera IT-support. Detta bör initieras via skolans 
ledning innan ev uppvaktningar görs direkt på institutionsnivå. 

 

   

Vid pennan 

Helene Rune 
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