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Minnesanteckningar
§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
§ 2 Information från rektors ledningsråd
Utvärderingsrapport angående Hållbar utveckling är klar. En utvärderingscykel
kommer att tas fram.
I förra veckan var Mikael på ett seminarium i Stockholm där Open Data stod på
agendan. Detta handlar om att man i framtiden förväntas lägga ut allt sitt
datamaterial (forskning) på nätet för att informationen ska vara tillgänglig för
allmänheten.
Nationellt projekt som KTH driver angående reell kompetens. Mikael återkommer
när han har mer information. I första hand är det IH som berörs av detta.
Vilken roll och vika mandat ska rektors råd och de centrala samordnarna ha? En
diskussion förs i rektors ledningsråd.
Då högskolan har för höga kostnader kommer det, under våren, att hållas
budgetdialoger mellan respektive akademi och rektor.
Mikael har haft ett möte med Lill Langelotz kring PUF och deras verksamhet. Den 3
maj kommer PUF att vara med på ledningsrådets möte. Då kommer vi att diskutera
vilka behov akademin har och hur PUF kan bidra där.
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§ 3 Dataskyddsförordningen (Åsa Dryselius)
25 maj 2018 träder den nya förordningen i kraft.
Se Åsas presentation på Pingpong.
Under våren kommer det att ges möjlighet att gå på utbildningstillfällen där Åsa
kommer att gå igenom förordningen.
§ 4 Tidplan internationell rekrytering
En årscykel för antagning av internationella studenter har tagits fram och finns på
Pingpong. Jenny presenterade också vilket arbete som görs för att rekrytera utländska
studenter. Ett samarbete med Högskolan i Jönköping pågår.
§ 5 Återkoppling skyddsrond
Ett antal punkter framkom under skyddsronden som måste åtgärda. Tore tar kontakt
med respektive SC för att fördela ansvaret.
Det framkom ett önskemål om akademiövergripande möten inom labben för att
diskutera systematiska arbetsmiljön. SC får ta frågan tillbaka till dem som har
framfört behovet för att identifiera vad behovet var och varför då det redan idag finns
en mötesordning för detta.
§ 6 Publiceringsstrategi och forskargrupper
Hur vill vi använda den statistik som Biblioteket tar fram angående den publicering
som akademin gör? Vad beror det på att vi har så få publikationer? Ca 75 % av
publikationerna är producerade av forskarna vid Resursåtervinning. Underlaget
kommer att diskuteras vid ledningsrådet dubbeldagsmöte i april.
§ 7 Innehåll möte med rektor den 6 april och ledningsrådets heldagar 5-6 april.
Mikael har tagit fram en planering för dessa dagar då den strategiska planeringen för
verksamheten ska diskuteras. Punkter som tas upp: Kvalitetssäkringsarbetet,
strategisk diskussion utifrån akademins uppsatta mål rörande forskning i
verksamhetsplanen, arbetet med akademins samordnare, tjänsteplanering och
akademiledningens dialog med rektor.

