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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2012-03-08,  FST 12/2 
Delegationsprotokoll – 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 
 
Ersättning 2012 för kostnader i samband med kårobligatoriets avskaffande. Rektors beslut 
2012-02-29. 
 
Ersättning 2012 för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen 
för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar 
lärarexamen. Rektors beslut 2012-02-29. 
 
Anmodan om kursklassificering. Rektors beslut 2012-02-29. 
 
Introduktionskurs ingående i utbildning med engelska som undervisningsspråk och som leder till 
en magisterexamen eller masterexamen. Rektors beslut 2012-02-29. 
 
Sammanställning av medel till LiU-forskarassistenter för budgetåret 2012.  
Rektors beslut 2012-03-05. 
 
Sammanställning av medel för karriärkontrakt för budgetåret 2012. Rektors beslut 2012-03-05. 
 
Riktlinjer för stipendier vid Linköpings universitet. Rektors beslut 2012-03-16. 
 
Befordran till universitetslektor. Rektors beslut 2012-03-19. 
 
Finansiering (från institutioner) av åtgärder med anledning av universitetets årsbokslut 2011. 
Rektors beslut 2012-03-19. 
 
Befordran till professor. Rektors beslut 2012-03-19. 
 
Tillämpning av den gemensamma processen och modellen för budgetering och uppföljning av 
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Rektors beslut 2012-03-19. 
 
Uppdrag avseende budgetering/resursfördelning inom Linköpings universitet av vissa medel för 
utbildning på forskarnivå resp. för forskning. Rektors beslut 2012-03-19. 
 
Justering av "Sammanställning av medel till karriärkontrakt för budgetåret 2012". Rektors beslut 
2012-03-23. 
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Justering av "Sammanställning av medel till LiU-forskarassistenter för budgetåret 2012". Rektors 
beslut 2012-03-23. 
 
Förordnande av ledamöter i styrelsen för Centrum för tillämpad etik (CTE).  
Rektors beslut 2012-03-26. 
 
Förordnande av ordförande i styrelsen för Forum för genusvetenskap och jämställdhet. Rektors 
beslut 2012-03-26. 
 
Ordningsföreskrifter för studerande vid salsskrivningar. Rektors beslut 2012-04-02. 

 
 
Externa skrivelser 
 
Utbildningsdepartementet 2012-02-22: Ändrade bolagsordningar för holdingbolag som förvaltas 
av universitet och högskolor och riktlinjer för utövande av statens äganderätt i vissa bolag som 
förvaltas av universitet och högskolor. 
 
Näringsdepartementet 2012-02-28: Inspel till en svensk mineralstrategi 

 

 
Konferenser 
 
CISP BMEI 2012-03-22: Inbjudan till "The 2012 5th International Congress on Image and Signal  
Processing (CISP 2012) and 2012 5th International Conference on BioMedical Engineering and  
Informatics (BMEI 2012)" 

 
 
Remisser 
 
Remissvar till Justitiedepartementet: Kommissionens förslag till dataskyddsförordningen (KOM 
(2012) 11 slutlig). Rektors beslut 2012-02-29. 
 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: Förslag angående bestämmelser om kommuners och 
landstings högskoleutbildning. Rektors beslut 2012-02-29. 
 
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-19: God Havsmiljö 2020 enligt 
Havsmiljöförordningen (2010:1341). 
 
Remiss från Lantmäteriet 2012-03-20: Remiss av uppdaterad Nationell geodatastrategi. 
 
Remiss från Näringsdepartementet 2012-03-30: Slutredovisning av uppdrag till Statens 
energimyndighet att redovisa underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på 
energiområdet. 
 
Remiss från Länsstyrelsen Östergötland 2012-04-02: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland - 
Förslag till nya regionala mål. 
 
Remiss från Skolverket 2012-04-11: Förslag till ändring av föreskrifter om vilka yrkeskunskaper 
som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. 
 
Remissvar till Havs- och vattenmyndigheten: God havsmiljö 2020 enligt Havsmiljöförordningen 
(2010:1241). Rektors beslut 2012-04-13. 
 
Remissvar till Geodatasekretariatet: Uppdaterad Nationell geodatastrategi. Rektors beslut 2012-
04-13. 
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Stipendier och forskningsanslag 
 
Stiftelsen för Teknisk Vetenskaplig Forskning till Minne av J Gust Richert - Vattenbyggnadsbyråns  
grundare 2012-02-20: Utlysning av FoU-anslag. 

 


