
 
 

2011-01-26 

PROTOKOLL 
FST 11/1 

1(4) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/ 

 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 26 januari 2011 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Helen Dannetun verksamheten 

  Lars Eldén  verksamheten   

Ulf Janfalk  verksamheten, suppl. 

  Hans Knutsson verksamheten 

  Petter Krus  verksamheten 

Lennart Ljung verksamheten 

Bengt Assarsson allmänna intressen 

  Dan Jangblad allmänna intressen 

  Marie Westrin allmänna intressen 

  Lena Klasén  allmänna intressen, p 3-11 

  Linda Svensson studerande 

  Elin Andersson studerande 

Elina Rönnberg forskarstuderande 

 

  Övriga: 

  Janerik Lundquist facklig företrädare 

  Per Larsson  kanslichef 

Viktor Arnell fakultetsdirektör 

  Maria Boberg koordinator fakultetsstyrelsen 

Eva Berg  p 7 

Ingela Wiklund p 8 

Kajsa Ellegård p 11 

       
 

 

 

Ej närvarande  Magnus Berggren verksamheten 

  Göran Bergqvist verksamheten 

  Astrid Lundmark allmänna intressen 

  Elisabeth Antonsson facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Hans Knutsson att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 
 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. En extra 
informationspunkt läggs till: p11 ”Autonomiprojektet Orakel” med 
föredragande Kajsa Ellegård. 
Ärendena behandlades i följande ordning: 1-5, 11, 6-10. 
 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 10/7  2010-11-25) läggs efter genomgång 
till handlingarna.  
Uppföljning av FST 10/7.6 : Dekanus har fattat delegationsbeslut om 
att Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik startar till hösten 
2011. Fortsatt arbete med lärarrekrytering inför pensionsavgångar. 
Uppföljning av FST 10/7.10 : Dekanus kommer inom kort fastställa 
Studiehandboken inklusive studieplaner för 2011. 
Uppföljning av FST 10/7.11 : Dekanus har inte behövt fatta några 
beslut med anledning av ändringar i universitetets lokala regelverk. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden  

 

Anmälningar enligt bilaga. 
Janerik Lundquist meddelar att nytt löneavtal gäller för lärare från 1 
oktober 2010. Förhandlingar har dock inte påbörjats än. 
 

 
 

11/1.4 

5 Dekanus informerar: 

 Nya professorer: i produktionsekonomi på IEI,  i interaktiv 

visualisering på ITN, i bioinformatik på IFM och ny adj 

professor i Kommunikationssystem vid ISY. 

 Rektor Mille Millnert tillträder som ny generaldirektör på 

Vetenskapsrådet 1 februari 2011. Prorektor Karin Fälth-

Magnusson går in som rektor tills ny rektor tillträder. 

Rekryteringsprocess är igång. Utlysning sker i februari.  

 En ny LiTH-broschyr har tagit fram som skickas ut under mars. 

 Information om våra 2-åriga högskoleutbildningar. Östsvenska 

Yrkeshögskolan tar nu över som huvudman för utbildningar på 

motsvarande nivå. 

 Parallellt med Orakel projektet görs arbete med att se över 

budgetering och uppföljning av all verksamhet. 

 Masterprogram antagning ht 2011. Info om antal 1:a 

handssökande, och jämförelse hur sifforna såg ut förra året. 

 Lärarutbildning: LiU har beviljats alla lärarexamina som sökts 
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 Prof. Lennart Ljung har erhållit ERC Advanced Grant på 25 Mkr 

 

Per Larsson informerar om: 
 HSV har begärt in förtydligande för att kunna ge oss rätten till 

alternativt urval på Carl Malmstensutbildningarna  
 

6 Förändringar till följd av rektors avgång  

Föredragande: Helen Dannetun 
 

a) Ny prodekan vid LiTH (Info) 
Information gavs om att ny prodekanus vid LiTH är Lars 
Eldén, under den tidsperiod då ordinarie prodekan Ulf 
Nilsson är frånvarande från sitt uppdrag för att upprätthålla 
prorektorsfunktionen. Lars hälsades välkommen och fick 
presentera sig för styrelsen. 
 
Information gavs om att Per-Olof Holz ersätter Ulf Nilsson 
som ordförande i Forskarutbildningsnämnden t o m 2011-
12-31. Nahid Shahmeri går in som ledamot i 
Forskarutbildningsnämnden under samma period. 

 
 

b) Utseende av ersättare för fd prodekanus Ulf Nilsson i 

Anställningsnämnden (Beslut) 
Beslutades enligt handling. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr LiU-2011-00075 

7 Ekonomi – Bokslut 2010 (Info) 

Föredragande: Eva Berg 
 
Information gavs om bokslut 2010. 

 
 
 
 
 

8 Uppföljning av 2010 års riktlinjer till programnämnderna (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 
 
Information gavs om hur programnämnderna, enskilt och tillsammans 
med fakultetsledningen, arbetat med styrelsens riktlinjer för 2010. Se 
handling. 
 

Dnr LiU-2010-00044 

9 Hedersdoktorer 2011 (Beslut) 

Föredragande: Helen Dannetun 
 

Dekanus ges i uppdrag att gå vidare med att utse hedersdoktorer för 
2011. 
 
Informerades om att kommande promotionshögtider kommer att äga 
rum på fredagar, till skillnad från tidigare då de har ägt rum lördagar. 

Dnr LiU-2010-01772 
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10 Språkliga riktlinjer (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 
 

Beslut enligt handlingen ”Förslag till språkliga riktlinjer inom 

utbildning och forskning”. 
 

Dnr LiU-2010-00626 

11 Autonomiprojektet Orakel (Info) 

Föredragande: Kajsa Ellegård 
 
Information gavs om arbetet med projektet Orakel. Presentation gavs 
över projektgruppens förslag på nya karriärvägar och 
anställningsformer. Projektgruppens förslag som ska tas upp i US. 
Efter presentationen följde en längre diskussion. 

 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 

Maria Boberg  Helen Dannetun                   Hans Knutsson 


