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Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Igor Abrikosov verksamheten (suppl) 

Jan Lundgren  verksamheten (suppl) 

Jan Nordström verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten, p1-8 

Astrid Lundmark  allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen, p5-10 (suppl)  

Lena Strömbäck allmänna intressen (suppl) 

Albin Mannerfelt studerande 

Magdalena Smeds studerande 

David Rosell  forskarstuderande 

 

   

 

  Övriga: 

Karin Enander  facklig företrädare (suppl) 

Jens Isacsson  facklig företrädare  

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Eva Berg  p 7 

    

 

   

Ej närvarande: 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Jan Lundgren att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 13/8, 2013-12-05) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

14/1.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 Nya professorer: Peter Hansbo, gästprofessor i Mekanik.  

 Anställningsnämndens ärenden under 2013. Statistik ges bland annat 

om antalet sökande och ledtider för handläggningen. Information ges 

också om docentärenden under året. 

 Rekryteringsmål för 2013: Vad gäller fördelningen rekryterade och 

befordrade kvinnor respektive män på LiTH har målet legat på 20 

procent kvinnor bland biträdande professorer och 30 procent kvinnor 

bland universitetslektorer, juniora och biträdande universitetslektorer. 

Utfallet för 2013 blev 30 procent bland biträdande professorer, 24 

procent bland universitetslektorer samt 11 respektive 50 procent bland 

juniora respektive biträdande universitetslektorer. Vad gäller andelen 

kvinnor bland rekryterade professorer finns endast mål på 

universitetsnivå. Under året var 29 procent av de nya docenterna 

kvinnor. 

 Examenshögtid har ägt rum på LiU Malmsten den 6 dec 2013 då 16 

diplomander utsågs. 

 Lägesrapport kring UKÄs utvärderingar: intervjuer ska nu genomföras 

med Malmstensutbildningarna i mars-april. Grafisk design och 

kommunikation har lämnat in självvärdering. 

 Utlysningar: VR framstående yngre forskare. Bland de 799 

ansökningarna beviljades 19, varav 5 kommer från LiU inklusive 2 

från LiTH. 

 Magnus Berggren har efter fyllnadsval utsetts till ny ledamot i 

Universitetsstyrelsen, varför han nu slutar sitt uppdrag som ledamot i 

LiTH-styrelsen. Ny ledamot efter Magnus Berggren i LiTH-styrelsen 

utses av rektor efter förslag från valberedningen. 
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 Magnus Borga informerar om hur Forskarutbildningsnämnden nu 

hanterar ärenden rörande ändringar i allmänna studieplaner. 

 

 
6 Internationella Masterprogram 

Föredragande: Ulf Nilsson, Ingela Wiklund 

 

a)  Antagningsläget (Info) 

Information gavs om ansökningssiffrorna inför Ht2014 samt hur 

ansökningssiffror och registreringar förändrats sedan förra året. LiTH har i år 

fler sökande till nästan alla masterprogram jämfört med i fjol. Totalt ökar 

antalet sökande och förstahandssökande med cirka 10 procent. 

  

b)  Delegation till dekanus – inställande av masterprogram (Beslut) 

 

Beslutas att delegera till dekanus att fatta beslut om eventuellt inställande 

av masterprogram vid för få behöriga förstahandssökande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnr LiU-2014-00001 

 

 

7 Information om bokslut 2013 (Info)  

Föredragande: Eva Berg 

 

Information gavs om bokslut 2013. 

 

Styrelsen framför önskemål om att få en tydligare bild av hur stor andel OH 

som respektive fakultet har. Dekanus informerar om att för LiTH ligger OH på 

12-15 procent för grundutbildning och på 3-4 procent för forskning och 

forskarutbildning. 

 

 

 

 

8 Hedersdoktorer 2014 (Beslut)  

Föredragande: Ulf Nilsson  

 

Beslutas att delegera till dekanus att utse hedersdoktorer för 2014 i enlighet 

med styrelsens direktiv. 

 

 

 

Dnr LiU-2013-02020 

9 Utseende av ny ledamot i NSS, Nämnden för skolsamverkan (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att utse Eva Holm, biträdande bildningschef på 

Utbildningsförvaltningen, Linköpings kommun, till ny ledamot i Nämnden för 

skolsamverkan till utgången av nuvarande mandatperiod 2014-12-31.  

 

Eva Holm efterträder Ros-Marie Johansson som pensioneras och avgår i 

februari 2014. 

 

 

 



2014-01-29 
PROTOKOLL 

FST 14/1 
4 (4) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

 

 

10 Inrättande av nytt forskarutbildningsämne "Biosensorer och 

bioelektronik" (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Beslutas att inrätta forskarutbildningsämnet "Biosensorer och bioelektronik" 

enligt handling. 

 

 

 

Dnr LiU-2014-00087 

   
 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Jan Lundgren 

 


