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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 4 juni 2013 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Nordström verksamheten, p 5-10 

Lennart Ljung  verksamheten, p1-9 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Lena Strömbäck allmänna intressen 

Niclas Söör  studerande 

Martin Gollvik studerande 

 

 

 

  Övriga: 

  Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Petru Eles  p7 

Eva Berg  p8 

    

 

    

Ej närvarande: 

Magnus Berggren verksamheten 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Linda Rattfält  forskarstuderande 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

Slave Saveski  facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Erik Janzén att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 

  

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 13/3 och FST 13/4) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

Dekanus informerar om att han enligt FST 13/3.11 på delegation beslutat om 

urvalssiffror inför höstantagningen. 

 

Dekanus informerar även om att han enligt FST 13/3.13 på delegation fattat 

beslut att utse Amir Baranzahi, ITN, till ledamot i Nämnden för 

skolsamverkan. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

13/5.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 
 Att resultaten av UKÄ:s utvärderingar av utbildningarna i Kemi 

(kandidat- och masterexamen) samt Kemisk biologi (kandidat- och 

masterexamen) offentliggörs den 5 juni 2013.  

 Att fem unga forskare föreslagits till LiU Research Fellows 2013. Två 

av dessa kommer verka inom Teknisk fakultet. De bedöms tillträda 

sina anställningar senast under andra halvåret 2013. 

 Fakultetskansliets tertialbokslut till och med 2013-04-30. Utfallet för 

perioden följer väsentligen lagd budget. Institutionerna redovisar 

däremot negativa resultat för perioden. 

 
Prodekanus Anna Bergek informerar om: 

 Utskicket av den fördjupade enkät rörande upplevd diskriminering 

som ingår i handlingsplanen från den senaste studentenkäten. 

 
Per Larsson informerar om: 

 Det utkast till rapport som kommit från UKÄ från höstens 

tillsynsbesök.  

 

 

6 Utökat utbildningsuppdrag med anledning av vårbudgeten (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa utökat utbildningsuppdrag enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2013-00005 
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Dispensansökan gällande huvudhandledarskap inom forskarutbildningen 
(Beslut) 

Föredragande: Petru Eles 

 

Beslutas att den numera externt anställde docenten Åke Sivertun kvarstår som 

huvudhandledare för den externt anställde doktoranden Simon Ahlberg, fram 

till licentiatexamen. 

 

Dnr IDA-2008-04876 

 

 

 

 

8 Preliminära OH-ramar för fakulteten 2014-2016 (Beslut) 

Föredragande: Eva Berg 

 

Beslutas fastställa preliminära OH-ramar för fakulteten 2014-2016 enligt 

handling. Slutgiltiga ramar beslutas av styrelsen i september. 

 

Dnr LiU-2013-01012 

9 Utbildningsutbud 2014 (Beslut) 

Föredragande: Ingela Wiklund, Ulf Nilsson 

 

Översiktlig presentation gavs av de förändringar som sker i utbildningsutbudet 

till 2014. Presentation och diskussion fördes särskilt kring Basterminens och 

Basårets syften och utformningar mot bakgrund av de förändringar som skett i 

Gymnasieskola 2011. 

 

Beslutas fastställa utbildningsutbudet 2014 enligt handling, efter mindre 

justering. 

 

Dnr LiU-2013-00008 

10 Rapportering kring ärende rörande vetenskaplig oredlighet (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Rapport gavs över hanteringen av offentliggörandet av ärendet vetenskaplig 

oredlighet. Presentation gavs även över tänkbara framtida åtgärder för att 

förebygga eller tidigare upptäcka vetenskaplig oredlighet.   

 

 

 

 

LinTeks representanter kårordförande Niclas Söör och utbildningsansvarige Martin Gollvik tackas för sin 

medverkan i LiTH-styrelsen under det gångna läsåret. 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Erik Janzén 

 


