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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 26 oktober 2011 
 
Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 
Erik Janzén  verksamheten, adjungerad 
Göran Bergqvist verksamheten  
Hans Knutsson verksamheten   
Fredrik Gustafsson verksamheten, suppleant 
Astrid Lundmark allmänna intressen 
Marie Westrin  allmänna intressen 
Jonas Jansson  allmänna intressen, suppleant, p 1-10 
Johan Liljegren studerande 
Jakob Pogulis  studerande 
Elina Rönnberg forskarstuderande 

   
 
  Övriga: 

Janerik Lundquist facklig företrädare 
  Elisabeth Antonsson facklig företrädare, suppleant 
  Maria Boberg   styrelsekoordinator 
  Eva Berg  p 7-8 
  Kerstin Hawkins p 9  

Per Dannetun  p 11  
 Ingela Wiklund p 12 

 
   

Ej närvarande: 
Lars Eldén  verksamheten 
Magnus Berggren verksamheten  
Lennart Ljung  verksamheten 
Petter Krus  verksamheten   
Bengt Assarsson allmänna intressen 
Dan Jangblad  allmänna intressen 
Ingo Hölscher  facklig företrädare 
Per Larsson  kanslichef 
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1 Utseende av justeringsperson 

 
Beslutas att utse Fredrik Gustafsson att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 
 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
Erik Janzén adjungeras till dagens styrelsemöte och till nästkommande 
styrelsemöte 1 december 2011, med närvaro- och yttranderätt. 
 

 

3 Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll (FST 11/5, 2011-09-01) läggs efter genomgång till 
handlingarna.  
 
Punkt FST 11/5.7b  
Dekanus har på delegation fastställt särskild behörighet till de internationella 
masterprogrammen. 
 
Punkt FST 11/5.9   
Ett par av de fastställda mötestiderna för Fakultetsstyrelsen för tekniska 
fakulteten 2012 kan komma att behöva justeras. Dekanus återkommer med 
information om detta när valberedningens förslag till ny styrelse är klart. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden  

 
Anmälningar enligt bilaga. 

11/6.4 

5 Dekanus informerar om: 
 

 Universitetsstyrelsens senaste sammanträde 

 Valberedningens arbete 

 Björklunds debattinlägg om högskolelandskapet och Flodströms arbete 
med nyckeltal för omfördelning av forskningsanslag 

 Forskningsmedel från KAW – Magnus Berggren har beviljats drygt 
35msek under 5 år för forskning kring papperselektronik. 

 Forskningsmedel från KAW– Erik Janzén har beviljats 18msek för 
forskning kring isotopmaterial under 2 år, med möjlighet till 
förlängning i tre år till. 

 KAW har precis annonserat möjligheten att söka nya 
forskningsprojekt. Berörda lärosäten förväntas prioritera bland 
potentiella ansökningar. 

 Utlysning av Wallenberg Academy Fellows för yngre forskare. LiU 
har fått möjlighet att inkomma med10 nomineringar varav minst 4 ska 
avse personer som inte redan har en anställning vid LiU. 

 Universitetet har utsett årets (två) alumner, bland annat Erik 
Thorstensson, utexaminerad från Civilingenjörsprogrammet i 
Maskinteknik, som driver företaget Creatables AB som sysslar med 
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grön produktutveckling. 

 Universitetet har haft besök från Singapore: NSU, NTU och A*Star. 
Diskussioner pågår om ett fördjupat samarbete. 

 RET-möte (rektorsmöte) har hållits i Sundsvall. Frågor som 
avhandlades var bland annat, terminstider, 
anställningsordningar/karriärvägar och Högskoleverkets kommande 
utvärderingar. 

 VRs NT-råd kommer på besök nästa vecka. 

 
6 Policydokument – oavlönad docent vid LiTH (Beslut)  

Föredragande: Ulf Nilsson 

 
Beslutas att efter mindre justeringar fastställa policydokument för oavlönad 
docent vid LiTH enligt handling. 
 

Dnr LiU-2011-00988 
 
 

7 Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH (Beslut) 
Föredragande: Eva Berg  
 
Beslutas att efter justeringar fastställa budget för utbildning på grund- och 
avancerad nivå vid LiTH enligt handling. 
 
Diskussion om framtida utmaningar i form av minskande studentkullar. 
Önskemål från styrelsen att en rekryteringsplan avseende läraranställningar 
presenteras vid nästkommande styrelsemöte - en plan över hur vi 
personalmässigt möter de minskande studentkullarna framöver.  
 

Dnr LiU-2011-01321 
 
 

 

8 Budget för CENIIT och för Forskning och forskarutbildning vid LiTH 

2012 (Beslut) 
Föredragande: Per Larsson, Eva Berg 
 

a) Beslutas att fastställa budget för CENIIT enligt handling. 
 

b) Beslutas att efter justeringar fastställa budget för Forskning och 
forskarutbildning vid LiTH 2012 enligt handling. 

 

 
 
 
 
Dnr LiU-2011-01321 
 
Dnr LiU-2011-01321 
 

 

9 Nybörjarenkäten ht 2011 (Info) 
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 
Nybörjarenkäten ht 2011 har genomförts bland alla nybörjare på LiTHs 
grundutbildningar inom civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, kandidat- och 
MatNat-programmen. Svarsfrekvensen ligger på 98,7%. Trender över tid 
presenterades vad gäller bland annat ålder på våra nybörjare, fördelning killar / 
tjejer, samt varifrån studenterna kommer.  
 
Önskemål från styrelsen att vid nästa styrelsemöte få information om hur 
enkäten används för studentrekrytering. 
 
Önskemål från styrelsen att information tas fram kring eventuella skillnader 
mellan hur de som kommer direkt från gymnasiet klarar sig / tar ut examen, 
respektive hur de som väntade något/några år innan de påbörjade 
högskolestudierna klarar sig / tar ut examen. 
 

 



2011-10-26 
PROTOKOLL 

FST 11/6 
4 (4) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

10 Terminstider (Beslut) 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Presentation gavs av regler kring terminsindelning. 
 
Beslutas att fastställa terminstider för ht 2012 enligt handling. 
 
Beslutas att delegera till dekanus att tillsammans med LinTek besluta om 
terminstider för vt 2013. 
 
Terminstiderna för vt2012 måste också åtgärdas för att klara CSNs krav för 
fulltidsstudier. 

 

 
 
 
 
 
Dnr LiU-2011-00081 
 
Dnr LiU-2011-00074 

11 Forsknings- och innovationspolitiska propositionen (Info) 
Föredragande: Per Dannetun 
 
Information och diskussion kring Forsknings- och innovationspolitiska 
propositionen. LiU har blivit ombett att komma med inspel till propositionen.  

 

 

12 NSI (Info) 
Föredragande: Ingela Wiklund 
 
Information gavs om NSI, Nöjd StudentIndex. Denna undersökning genomförs 
bland studenterna vartannat år. Utifrån enkätresultatet tas en handlingsplan 
fram som efter genomförande mynnar ut i en slutrapport. Enkäten från 2010 
ska slutrapporteras den 15 november. 
 
Slutrapporten kommer presentera ett antal prioriterade åtgärder/områden som 
man har arbetat med, både på LiTH-nivå och på nämndnivå. Rapporten 
kommer även innehålla en redovisning av hur återkoppling ges till studenterna 
om vidtagna åtgärder. 
 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson                        Fredrik Gustafsson 
 


