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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 1 september 2011 
 
Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 
Lars Eldén  verksamheten 
Magnus Berggren verksamheten  
Göran Bergqvist verksamheten  
Hans Knutsson verksamheten  

  Petter Krus  verksamheten  
Fredrik Gustavsson verksamheten 
Bengt Assarsson allmänna intressen 
Astrid Lundmark allmänna intressen 
Marie Westrin  allmänna intressen 
Johan Liljegren studerande 
Jakob Pogulis  studerande 
Elina Rönnberg forskarstuderande 

   
 
  Övriga: 

Ingo Hölscher  facklig företrädare 
  Per Larsson  kanslichef 
  Maria Boberg   styrelsekoordinator 
  Mathias Henningsson p 6   

Ingela Wiklund p 7 
Eva Berg  p 10-11 
  

   
Ej närvarande: 
Lennart Ljung  verksamheten 
Dan Jangblad  allmänna intressen 
Janerik Lundquist facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 
Beslutas att utse Göran Bergqvist att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 
 
 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
 
 

 

3 Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll (FST 11/4  2011-06-08) läggs efter genomgång till 
handlingarna.  

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden  

 
Anmälningar enligt bilaga. 

11/5.4 

5 Dekanus informerar om: 
 

 Ulf Nilsson är, enligt Valberedningens förslag, dekanus t o m 2011-12-
31. Lars Eldén är fortsatt prodekanus t o m 2011-12-31. 

 Rapport från anställningsnämnden, 5 nya professorer 

 US beslutar om LiUs interna organisation den 13 september 2011. 
Redovisning gavs av rektors bild av den framtida organisationen. 

 Uppdraget till fd prodekanus Ulf Nilsson att till 30 juni 2011 ta fram 
förslag på Forskarutbildningsområden (beslut FST 10/5.6) har ej 
genomförts, då Ulf fungerat som prorektor. 

 LGU-internat 23-24 augusti 2011. Deltagare var nämndordförande, 
utbildningsledare, studeranderepresentanter och fakultetsledningen. 
Diskussioner fördes bl a kring HSV utvärderingar och utbildningarnas 
examensmål. Ann-Kristine Järrendal och Sara Råsberg diskuterade 
kommunikationsplanen och arbetet med Identex. 

 US kommer den 13/9 fatta beslut om en ny anställningsordning för 
lärare baserat på karriärvägen från Orakel 1. Det konstaterades att 
olika lärosäten valt olika modeller för sin sina läraranställningar. 

 
 

 
 
 

 

6 Innehåll i masterprogrammet Industrial Engineering and Management 
(Info)  
Föredragande: Mathias Henningsson 

 
Information gavs om bakgrunden till att ta fram det nya masterprogrammet. 
Utbildningsplan håller på att tas fram och ska vara klar innan 15 oktober 2011. 
Programplanen för 2012 är klar. Ett mål för det nya masterprogrammet är att 
attrahera minst 20 studenter till ht 2012. Som målgrupp ser man både svenska 
studenter, och studenter såväl inom som utanför EU.  
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7 a. Utbildningsutbud 2012/2013 (Beslut) 
Föredragande: Ingela Wiklund  
 
Beslutas att fastställa utbildningsutbud och nämndernas ansvarsområden 
2012/2013 enligt handling. 
 
Programnämnden för maskinteknik och design diskuterar en eventuell 
namnändring av masterprogrammet Mechanical Engineering. Om ett förslag 
föreligger innan nästkommande fakultetsstyrelsesammanträde så får det tas per 
capsulam. 
 

b. Delegation till dekanus (Beslut) 
Föredragande: Ingela Wiklund 
 
Beslutas att delegera till dekanus att fastställa den särskilda behörigheten för 
de internationella masterprogrammen. 
 
 

Dnr LiU-2011-00080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr LiU-2011-00074 

8 Uppdrag till Valberedningen (Beslut) 
Föredragande: Per Larsson 
 
Beslutas att efter justeringar fastställa valberedningens uppdrag enligt 
handling. 
 
 

Dnr LiU-2011-00076 
 

9 Mötestider 2012 för Tekniska fakultetsstyrelsen (Beslut) 
Föredragande: Per Larsson 
 
Beslutas att fastställa mötestider 2012 för Tekniska fakultetsstyrelsen enligt 
handling. 
 
 

Dnr LiU-2011-00076 

10 Delårsbokslut 2011 (Info) 
Föredragande: Eva Berg 
 
Information gavs om delårsbokslut 2011. 

 

 

 

11 Budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå (Beslut) 
Föredragande: Eva Berg 
 
Beslutas att efter justering fastställa budget för gemensamma ändamål på 
fakultetsnivå, enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2011-01321 

12 Terminstider och CSN (Info) 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Information och diskussion om regeringens dispens att bedriva heltidsstudier 
på kortare tid än 40 veckor som avser utbildningar startade före 1 januari 2010, 
samt behovet av nya principer för terminstiderna inför läsåret 2012/13. 
Eventuellt måste terminstiderna för 2012/13 fastställas per capsulam. 
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13 Uppropssiffror ht 2011 (Info) 
Föredragande: Per Larsson 
 
Information gavs om uppropssiffror / antal registrerade på LiTHs utbildningar 
ht 2011. Jämförelse gjordes mot föregående års siffror samt mot övriga 
lärosäten. 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson                        Göran Bergqvist 
 


