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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2017-01-17 kl. 15:15 

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

Mark Pearce, Prefekt Fysik  
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg (avvek efter punkt 2) 
Sören Östlund, Proprefekt Hållfasthetslära  
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik (avvek efter punkt 3) 
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
Anna-Karin Tornberg, Matematik 
Tommy Ohlsson, FA 
Michael Hanke, Vice-GA 
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig 
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig 

 Helene Rune, Administrativ chef 
 
 

Frånvarande: Anders Forsgren, Vice skolchef  
Gunnar Tibert, GA 
Carl-Anders Carlsson, studeranderepresentant 
 

 
1. Föregående möte 

Föregående mötes minnesanteckningar; inga kommentarer 
 

2. Information om arbetsmiljö 
Erik Edstam, huvudskyddsombud SCI, informerar om lagar, regler och allmänna föreskrifter mm 
gällande arbetsmiljön. Se bif OH-presentation. 
 

3. Information/anmälningar 
Sebastian Stichel är utsedd prefekt för Farkost och flyg fr o m 2017-01-01.  

Rektor har nu kommit igång med nya ledningsgruppsmöten som numera heter Rektors strategiska råd. 
Ny medlem i detta råd är KTHs ledningskommunikatör Jill Klackenberg. Så nu är det två från KIR! 
http://www.kth.se/om/organisation/rektors-strategiska-rad-1.15630 

Nya vicerektorer är utsedda: 
Vicerektor – Göran Finnveden, (kvar sen tidigare) har särskilt ansvar för hållbar utveckling. 
Vicerektor – Annika Stensson Trigell, har särskilt ansvar för forskning. 
Vicerektor – Anna Wahl, har särskilt ansvar för jämställdhet och värdegrund. 
Vicerektor – Stefan Östlund, har särskilt ansvar för globala relationer. 
http://www.kth.se/om/organisation/ledning-och-organisation-1.3491  

Med anledning av att vicerektor för forskning Annika Stensson-Trigell är från vår skola kommer hon 
att bjudas in till något kommande LG-SCI möte. 

http://www.kth.se/om/organisation/rektors-strategiska-rad-1.15630
http://www.kth.se/om/organisation/ledning-och-organisation-1.3491
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RO har sammanställt forskningspropositionen som bifogades i Leifs utskick. Den är lättläst. 

Utfall Horizon 2020 har visat sig tillfalla den tillämpade verksamheten (förutom ERC). SCI är bra 
representerat i utdelningen. Leif undrar om det finns någon synpunkt till kommande hearingen 
angående detta. Rektor och vice-rektor kommer bl a att ta upp motfinansiering, höga TRL-nivåer som 
bl a innebär att det är svårt att sätta in doktorander i projekten. 
 

4. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 
Anders ej närvarande. 
Beträffande olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll: 
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll 
 

 

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

Fysik: som numer är sammanslagen med Teoretisk fysik hade ett personalmöte i måndags för hela 
institutionen.   
 
Matematik: Ny adjunkt aktiv i pedagogiska frågor har anställts. Nya utlysningar om både postdoc 
och doktorander görs.   
Matematik är mycket trångbodda nu och behöver mera lokaler till höstterminen. Om någon har 
lokaler att hyra ut är det mycket välkommet! 
 
Tillämpad fysik: Nya institutionen är numer skolans största med ca 160 personer. Skyddsrond 
kommer att genomföras 22-23 januari. (MNF-avdelningarna har egen skyddsrond.) Två nya 
gästprofessorer på ingång. 
 
Hållfasthetslära: inget nytt. 
Farkost och Flyg: ej närvarande 
Mekanik: ej närvarande 

 

6. GA-frågor 
KTH Global Development invigdes igår. Det är ett utbildningssamarbete med Afrika, lär här: 
https://www.kth.se/om/internationellt/projekt/globaldevelopmenthub  

En utvärdering av Erasmus+ kommer att göras. Skicka ev synpunkter till Michael Hanke. 
 

7. Information från studeranderepresentant 
ej närvarande. 
 

8. FA-frågor 
Tommy undrar vad som händer med E-ISPn. Enligt uppgift kommer den uppgradering som SCI 
begärt och skall finansiera inte att göras förrän till sommaren. 
DR PA Karl Bolin är pappaledig. FA påtalar behovet att utse en vikarie för uppdraget snarast. 
 

 
 

http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll
https://www.kth.se/om/internationellt/projekt/globaldevelopmenthub
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9. Administrativa frågor 
Delegationsordning för 2017 är klar. Helene skickar ut för synpunkter efter mötet. Till nästa möte kan 
mottagande av delegation skrivas under av prefekterna. 
KRIS-pärmen har fått ytterligare uppdateringar. Om ni har flera ändringar maila Helene så får ni ett 
nytt uppdaterat kontakt info till nästa LG-möte. 

Nya gruppchefer utsedda vid  
Matematik - Johanna Bergman, tidigare ekonom vid FoF  
TR8-admin – AnnaMaria Johansson 

Gruppchefen vid Fys-admin har dessvärre blivit rekryterad till KIR!!! Varför även denna 
gruppchefstjänst måste tillsättas inom kort. 

 

Seija gick igenom bokslutet 2016. Se bilaga. 
 

10. Övriga frågor 
Nope. 
 

Vid tangenterna  

Helene 
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