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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2011-12-01,  FST 11/7 
Delegationsprotokoll –  FST11 och FST12 (löpande)     Beslut fattade av dekanus  

 

 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 
Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 

 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 
Befordran till professor. Rektors beslut 2011-11-14. 
 
Fördelning av intäkter avseende lokaler. Rektors beslut 2011-11-21. 
 
Fördelning på institutioner m fl av lokalanslag som kompensation för de kostnader för lokaler som 
finansieras som pålägg för indirekta kostnader under år 2012. Rektors beslut 2011-11-21. 
 
Sammanställning av medel till professorskontrakt för budgetåret 2012. Rektors beslut 2011-11-28. 
 
Underlag till Forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2013-2016. Universitetsstyrelsens  
beslut 2011-12-05. 
 
Fördelning av kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för kopiering samt 
stöd till studenter med funktionshinder avseende budgetåret 2011. Rektors beslut 2011-12-07. 
 
Beslut om kursklassificering. Rektors beslut 2011-12-09. 
 
Ytterligare revidering/komplettering av beslut om förordnande av prefekter och proprefekter.  
Rektors beslut 2011-12-12. 
 
Förordnande av vissa ledamöter och ersättare i fakultetsstyrelsen för den tekniska fakulteten.  
Rektors beslut 2011-12-14. 
 
Fördelning av medel avseende höstterminen 2011 till kompletterande utbildning till lärare och läkare 
samt vidareutbildning av obehöriga lärare. Rektors beslut 2011-12-15. 
 
Uppbyggnad av valideringsverksamhet av sökandes yrkeskunskaper som gäller för antagning till 
yrkeslärarutbildning. Rektors beslut 2011-12-19. 
 
Utseende av dekaner och prodekaner för perioden 2012 -- 2014. Rektors beslut 2011-12-20. 
 
Rekryteringsmål för nyrekryterade lärare vid Linköpings universitet 2012. Rektors beslut 2011-12-22. 
 
Befordran till universitetslektor. Rektors beslut 2012-01-09. 
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Förordnande av föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet.  
Rektors beslut 2012-01-12. 
 
Beslut om rektors delegationsordning i personalärenden. Rektors beslut 2012-01-12. 

 
 
Externa skrivelser 
 
Utbildningsdepartementet 2011-11-17: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende 
universitet och högskolor. 
 
Utbildningsdepartementet 2011-12-08: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 
2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. inom utgiftsområde 16. 
 
Utbildningsdepartementet 2011-12-20: Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Verket för 
högskoleservice. 
 
Utbildningsdepartementet 2011-12-20: Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskoleverket. 
 
Utbildningsdepartementet 2012-01-18: Information om Nordiska ministerrådets projekt "Classifying 
higher education institutions in the Nordic countries". 

 

 
Konferenser 
 
ISTEC 2011-11-15: Inbjudan till "International Science and Technology Conference ISTEC". 
 
Svensk Vindenergi 2011-11-29: Inbjudan till Vindkraftskonferensen VIND. 
 
Programkontoret 2011-11-30: Inbjudan till Bolognaseminarium "Vad händer med den avancerade 
nivån?". 
 
Chalmers 2011-12-20: Inbjudan till Chalmers Energy Conference - Electricity for tomorrow 

 
 
Remisser 
Remiss från HSV 2011-11-16: Förslag till föreskrifter om områdesbehörigheter och till föreskrifter om 
ändring i Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. 
 
Remissvar till HSV: Föreskrifter om områdesbehörigheter och föreskrifter om ändring i Högskoleverkets 
föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. Rektors beslut 2011-12-06. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-12-23: Remiss av rapporten Prestationsbaserad 
resurstilldelning för universitet och högskolor. 
 
Remiss från Näringsdepartementet 2011-12-23: Förslag avseende genomförande av det omarbetade 
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende 
nära-nollenergibyggnader. 
 
Remiss från Näringsdepartementet 2012-01-12: Förslag avseende genomförande av det omarbetade 
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m.: kompletterande information till Promemoria II 
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Stipendier och forskningsanslag 
NVF Nordiskt Vägforum 2011-12-01: Utlysning av 2011 års stipendium 
 
Sweden-Japan Foundation 2012-01-17: Information om stipendier för japanstudier. 
 
Vetenskapsrådet 2012-01-17: Utlysning av Industridoktorandprojekt 

 


