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Tid:

Kl 09:00-12:00

Plats:

U330

Närvarande:

Mikael Löfström (MLO)
Tore Johansson (TOJ)
Bill Andersson (BAN)
Peter Therning (PT)
Olof Harbecke (OLW)
Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.)
Mikael Skrifvars (MSK)
Tina Carlsson Ingdahl (TIN)
Jenny Balkow (JEB)

Frånvarande:

Ulrika Ekholm (ULPO)
Ellen Almestål (Student rep.)
Natalie Bengtsson (Student rep.)
Sara Svensson (SASV) (adj.)
Michael Tittus (MIT)

Minnesanteckningar
§ 1 Information ifrån rektors ledningsråd (MLO)
Sektionschefer (SC) samt studierektorer (SR) bör närvara vid rektorns
högskolegemensamma informationsmöten. Bra uppslutning på senaste mötet!
STARK-DAGEN 28/1 2016 – se över studenternas schemaläggning i Kronox.
Akademin behöver skapa bra rutiner kring stödet från GIO vid arbetet med
forskningsansökningar.
§ 2 Information på webben till studenter (PT)
Vilka säkerhetsregler gäller vid laboratoriearbete? Vid en miljörevision påpekades
det att det ska finnas tydlig information/riktlinjer på webben för både studenter och
personal. TRO fick i uppdrag att sammanställa den information och de riktlinjer som
fanns på webben innan omorganisationen. Den ska sedan uppdateras och publiceras
på webben och Pingpong. Viktigt att den även finns på engelska för våra
internationella studenter.
§ 3 Utsmyckning av väggar (ULPO)
Finns reglerat i ärende med diarenr 693-14. TOJ lägger upp dokumentet på
Pingpong. Han ska även göra en avstämning med Åsa Dryselius.
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§ 4 Forskningens organisering - är forskargrupper en väg? (MLO)
Forskargrupper finns på sektionerna idag. Det finns dock många frågor kring detta.
Vem ska vara med i gruppen? Måste man vara med? Vad ska gruppen kallas? Hur
mycket resurser kan avsättas för detta? Kan kompetensutvecklingstid användas?
MLO uppmuntrar till organisering i forskargrupper på sektionsnivå. Det ligger på SC
att styra tiden för dessa grupper. Han vill att SC funderar på hur akademin kan
presentera sina forskargrupper och stödja dem finansiellt.
§ 5 Lokaler TFC mm (TOJ)
Inplaceringstestet är klart och TOJ ska träffa arkitekter för att planera arbetet med
ombyggnationer av lokalerna. En översyn av lektionssalarna har också gjorts och nya
bord och stolar ska köpas in.
Ett förslag är att:
Studenterna har access till kontorslokalerna vardagar mellan kl. 07:45 – 16:45.
Övriga lokaler är lite oklart vilken access studenterna ska ha och har idag, detta
måste ses över. I Balder och Sandgärdet finns det en grundaccess kl. 07:45 – 16:45
som sedan kan utökas vid behov.
§ 6 Forskarskolor (MLO)
Ett förslag om två forskarskolor inom akademin kommer att tas fram,
Resursåtervinning och Textil & Mode. Varje forskarskola ska ha en föreståndare
med direkt anknytning till forskarskolans ämne och med ansvar för att utveckla
verksamheten.
§ 7 Strategiska rekryteringar – söka KK-medel (MLO)
MLO ska träffa Peter Klason, forskningsrådgivare på GIO, för att se över vilka
ansökningar som görs hos KK-stiftelsen. När det gäller ansökningar i allmänhet ska
de diarieföras.
§ 8 Utbildningsutbud 2016 (TOJ)
Inga större förändringar, dock ett minskat utbildningsansvar 2016 vilket innebär att
SC behöver se över fristående kurser och program våren 2016. Vi kommer ha en
diskussion längre fram om vilket utbildningsutbud vi ska ha.
§ 9 Övrigt (ALLA)
Tidplan för handlingsplaner 2016:
13/11 Ulrika ska ha ett utkast för återkoppling och kommentarer
18/11 utkast presenteras
2/12 preliminär handlingsplan ska vara klar och redovisas
16/12 definitiva handlingsplanerna ska vara klara
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En årsplan ska tas fram för 2016 för att man ska få en översikt när under året saker
ska vara klara som t.ex. löneöversyn, handlingsplaner detta för att lätt kunna planera
alla aktiviteter under året.
En extern miljörevision är på gång. SC kommer att bjudas in till ett ”för-möte” för att
diskutera arbetsmiljöfrågor.
Förlängningar av visstidsanställningar ska göras i Primula.

