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§ 1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
§ 2 Utseende av justeringsperson
§ 3 Protokollet från föregående sammanträde. Bilaga
§ 4 Godkännande av dagordningen
§ 5 Prefektens månadsrapport. Bilaga
§ 6 Presentation av ny medarbetare
Institutionens informatör Annika Hansdotter presenterar sig.
§ 7 Ekonomi
Budget för den institutionsgemensamma verksamheten.
Förslag skickas ut fredag 7 oktober. Beslutspunkt.

§ 8 Lokalfrågor
Inga ärenden
§ 9 GU-frågor
Inga ärenden
§ 10 FU-frågor
Inga ärenden
§ 11 Arbetsmiljöfrågor
Inga ärenden
§ 12 Policyfrågor
Information om pågående arbete i institutionens jämställdhets-, mångfalds- och
likabehandlingsgrupp
§ 13 Nästa styrelsemöte
16 november 2011, kl 14.00 – 16.00
§ 14 Övriga frågor
Information angående förslag på bitr.prefekt
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I sammanträdet deltog dessutom
Britt-Marie Hansson, adm.chef, Tomas Brage, prof, Mikael Antic, utb.admin, Stefan Andersson-Engels, prof,
Erik Alerstam, TLTH, Anders Oskarsson, prof, Jan Pallon, univ.lekt

____________________________________________________________________
§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen var beslutsmässig.
§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utsåg Anders Mikkelsen.
§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan
Ett påpekande framfördes: Styrelsen tog vid förra mötet, inte något beslut angående
upprustningen av hus B 100 och C 300, men ställde sig däremot positiv till förslaget.
Kostnaden för upprustningen är dock ännu inte redovisad.
Anna Sankari, Gabriele Kalus och Anders Oskarsson ersatte vid mötet sina respektive
ordinarie ledamöter. I protokollet var de felaktigt listade under rubriken ”I sammanträdet
deltog dessutom”.
Protokollet godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Godkändes. En punkt anmäldes under ”Övrigt”.
§ 5 Prefektens månadsrapport
Månadsrapporten presenterades och diskuterades.
Styrelsen diskuterade också hur institutionen skulle agera vid tillsättande av nya bitr.prefekter.
Nuvarande prefekt kommer att sitta kvar som bitr.prefekt i 3-6 mån och behöver därefter
ersättas. Claes Fahlander kommer att avgå vid årsskiftet och en ersättare måste utses.
Styrelsen uppdrog åt en grupp bestående av prefekt, bitr.prefekter samt Stacey Sörensen att
arbeta med att ta fram förslag till bitr.prefekter efter 1 januari 2012.

§ 6 Ekonomi
Halvårsbokslutet redovisades och diskuterades.
§ 7 Lokalfrågor
Inga ärenden.
§ 8 GU-frågor
Tomas Brage informerade om den kommande lärarutbildningen 2012. En sådan utbildning
ska startas på Fysiska institutionen för att utbilda ämneslärare i fysik och matematik.
Tomas Brage presenterade också ett förslag på att inrätta en forskarutbildning i naturvetenskaplig didaktik. Detta är under diskussion och verksamheten föreslås initialt placeras vi
Fysiska institutionen.
§ 9 FU-frågor
Inga ärenden.
§ 10 Arbetsmiljöfrågor
Utbildningsmöjlighet för TA-personal diskuterades. Behovet behöver undersökas och även
karriärmöjligheter.
§ 11 Policyfrågor
Stipendier vid institutionen. Vi har för närvarande både student-, doktorand- och post docstipendiater vid institutionen. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med detta.
§ 12 Nästa sammanträde
12 oktober 2011, kl 14.00 – 16.00
§ 13 Övriga frågor
En organisationskommitté har tillsatts för att arbeta med organisationen runt ”Nordiska
fysikdagar” år 2013.
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Prefektens månadsrapport oktober 2011
Aktuella frågor centralt och vid fakulteterna
LU börjar nu förbereda utvärderingen Research Quality 2013 (RQ13) dvs uppföljningen av
RQ08, dessutom diskuterar man man IQ14, Innovation Quality år 2014. För IQ14 är planerna
dock ännu mycket osäkra.
Val av dekan och prodekaner vid Naturvetenskaplig fakultetet har genomförts. Under
förutsättning att Rektor beslutar enligt valresultatet blir Olov Sterner, Kemiska institutionen,
dekan, Bo-Anders Jönsson, Medicinsk strålningsfysik, prodekan för grundutbildningen och
Almut Kelber, Biologiska institutionen, prodekan för forskning och forskarutbildning. Stacey
Sorensen är en av lärarrepresentanterna i naturvetenskapliga fakultetens nya styrelse.
Ekonomi
I budgetsamtalen med fakulteterna har institutionen bland annat meddelat att för närvarande
är det, trots klara förbättringar franför allt på LTH-sidan de senaste åren, generellt sett svårare
att få ekonomin gå ihop på GU-sidan än på forskningssidan (i klartext så har vi svårt att få
såpass ekonomi att vi kan ersätta våra lärare så att det svarar mot den tid de anser sig behöva
lägga för att ge en undervisning av tillräcklig kvalité). Intressant i detta sammanhang är att det
inför den kommande forsknings- och innovationsproposition diskuteras huruvida man skall
slopa de idag vattentäta skotten mellan GU-medel och forskningsmedel. Dvs universiteten
skulle i så fall själva kunna avgöra hur de vill fördela sina anslag mellan forskning och
undervisning. Hur det går med detta vet vi dock inget om idag.
Grundutbildning
Vid LTH diskuteras för närvarande om det inom LTHs civilingenjörsutbildningar skall finnas
ett obligatoriskt kandidatarbete. Införande av obligatoriska kandidatarbeten kan komma att ge
omfattande effekter och samtliga institutioner har ombetts inkomma med synpunkter kring
detta senast 27/10.
Förberedelserna för lärarutbildning fortskrider och vi planerar nu för start hösten 2012. Under
det innevarande läsåret kommer Leif Karlsson från Malmö Högskolas lärarutbildning att
befinna sig på UDIF till 20%, som ett led i förberedelsearbetet. Leif kommer bland annat att
arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete kring laborationer på våra grundkurser och
diskuterar med våra handledare om bland annat laborationernas lärandemål. Projektet
samfinansieras mellan Fysiska institutionen och lärarutbildningen i Malmö.
Lokaler
Plan 5 i hus H är svårutnyttjat i nuläget. Institutionen är nu på väg att ge uppdrag till
FOJABarkitekter att göra en utredningsskiss för hur våningsplanet skulle kunna utnyttjas
bättre. Uppdrag kommer också ges för skiss av möjliga placeringar av ett café beaktande
speciellt frågor såsom hur man på ett bra sätt skapar mötesplatser för institutionens anställda.
En möjlig placering som diskuterats är i anslutning till nuvarande huvudentréen. I ett sådant
fall skulle huvudentréen eventuellt kunna flyttas till Sölvegatan 14.
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Övrigt
I anslutning till något av sina avdelningsmöten under november skall avdelningarna ta fram
förslag på avdelningsföreståndare och biträdande avdelningsföreståndare för perioden 20122014. Förslagen tillställes styrelsen vid decembermötet.
Knut & Alice Wallenbergs (KAW) stiftelse har beviljat ett anslag på 19 Mkr för ett projekt
rörande ett nytt sätt att växa nanotrådar med Lars Samuelson som huvudman. Projektet var ett
av fyra inom 2011 års utlysning från KAW för forskningsprojekt med stor vetenskaplig
potential som gick till LU.
Organisationen Urank rankar den tekniska utbildningen vid LU (dvs LTH) högst i landet,
därefter kommer KTH och Chalmers (http://www.urank.se/ranking.html). Speciellt är LTH
starkt inom forskarutbildning, internationalisering och grundutbildning, LTH är bra men inte i
topp när det gäller studenter och lärare, men däremot svagare när det gäller sociala
indikatorer.
Vi berättade i förra rapporten om att Charlotta Nilsson, Kärnfysik, deltog i Science Slam
turneringen på LTH (8/9) med föredraget ” Om strålande björntjänster i vetenskapens namn”.
Charlotta vann och deltog sedan i finalen på Teknikens dag och kom där tvåa efter Ulf
Ellervik!

