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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 8 juni 2011 
 
Närvarande  Ledamöter: 

Helen Dannetun verksamheten 
Lars Eldén  verksamheten 
Magnus Berggren verksamheten  
Göran Bergqvist verksamheten  
Hans Knutsson verksamheten  

  Petter Krus  verksamheten  
Fredrik Gustavsson verksamheten 
Bengt Assarsson allmänna intressen 
Dan Jangblad  allmänna intressen 
Astrid Lundmark allmänna intressen 
Lena Klasén  allmänna intressen 
Linda Svensson studerande 
Elin Andersson studerande 
Elina Rönnberg forskarstuderande 

   
 
  Övriga: 

Elisabeth Antonsson facklig företrädare 
  Per Larsson  kanslichef 
  Maria Boberg   styrelsekoordinator 
  Ingela Wiklund p 6-7 

Eric Lindesjöö p 7 
Ulf Nilsson  p 8-9 
  

   
Ej närvarande: 
Lennart Ljung  verksamheten 
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1 Utseende av justeringsperson 

 
Beslutas att utse Lars Eldén att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
 
 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
 
 

 

3 Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll (FST 11/3  2011-04-27) läggs efter genomgång till 
handlingarna.  

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden  

 
Anmälningar enligt bilaga.  
Linteks ordförande Linda Svensson informerade om Linteks arbete under det 
gångna året. 
 
 

 
 

11/4.4 

5 Dekanus informerar om: 
 

 CSNs undantagsregel för ingenjörsprogram gäller endast program som 
startat före 2010 

 Rapport om stipendieutdelning  

 Nya avtal med Syd Amerikanska universitet 

 Nya professorer 

 VINNMER-bidrag till IEI och IFM 

 VRs ledning besöker LiU  

 Promotionshögtid har hållits 

 Examenshögtid har hållits 

 Åke Svensson stipendiet till Fredrik Gustafsson prof i 
sensorinformatik ISY 

 

Kanslichefen informerar om: 

 Rapport från Nordic Centre, Shanghai 
 
 
 

 
 
 

 

6 Urvalssiffror inför antagning till ht 2011 (Beslut)  
Föredragande: Ingela Wiklund 

 
Beslutas att efter mindre justeringar fastställa urvalssiffror inför antagningen 
hr 2011 enligt handling. 
 

 

Dnr LiU-2011-00077 
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7 Information om HSV:s utbildningsutvärdering (Info) 
Föredragande: Eric Lindesjöö, Ingela Wiklund  
 
Information gavs om HSVs kommande utvärdering som grundar sig på 
examensarbete, självvärdering, alumniundersökning och platsbesök med 
tillhörande studentintervjuer. Fokus för måluppfyllelse ska ligga på 
examensarbetet. Kvalitetsbedömning kommer att göras utifrån en 3-gradig 
skala där de lärosäten som bedöms ha den högsta kvalitetsnivån premieras med 
extra resurstilldelning.   
 
Efter informationen följde diskussion. 
 
 

 
 

8 Information om Universitetsstyrelsens beslut vid mötet 7 juni 2011 (Info) 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Information gavs om bakgrunden till Orakel samt det förslag som lades fram 
för Universitetsstyrelsen den 7 juni 2011. Ärendet bordlades dock vid 
Universitetsstyrelsens möte. 
 

 
 

9 Information om Masterutbildningar (Info) 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Information gavs om hur sökbilden ser ut till masterprogram ht 2011. Det kan 
konstateras att införandet av avgift för studenter utanför EU påverkar 
söksiffrorna jämfört med tidigare år. Jämförelser gjordes med övriga lärosäten 
i Sverige.  
 

 

   
 
Avslutningsvis framför Helen Dannetun ett varmt tack från styrelsen till LinTek för deras  
goda arbete under det gångna året. 
 
Innan mötet avslutades framförde styrelsen ett varmt tack till dekanus för hennes skickliga  
ledning av fakulteten och av styrelsearbetet under de gångna åren. 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

Maria Boberg                     Helen Dannetun                        Lars Eldén 
 


