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Protokoll fört vid Institutionsstyrelsens sammanträde onsdag den 26 oktober 2011 
 
Närvarande: Tom Britton (ordf), Gudrun Brattström, Joanna Tyrcha, Ola Hössjer,  Niklas Livchitz, 
Christine Jost 
Tjänstgörande suppleanter:  Christian Gottlieb, Torsten Ekedahl, Martin Tamm, Marianne Lindfors 
Närvarande suppleant:  Fredrik Olsson 
Frånvarande: Torbjörn Tambour, Andrzej Szulkin, Disa Hansson, Philippe Goldmann 
Övriga närvarande:  Samuel Lundqvist, p 6, Erik Palmgren pp 7-8 och Anders Björkström pp 9-10. 
 

   § 1. Närvarorätt 
  Ej åtgärd. 
 

§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Torsten Ekedahl till justeringsperson. 
 

§ 3. Godkännande av föredragningslistan  
Beslöts ta upp punkt 6 före punkt 4 på föredragningslistan. 
 

§ 4. Föregående mötes protokoll  
Ej åtgärd. 
 

§ 5. Anmälningsärenden 
Prefekten anmälde att 

- två doktorander antagits; Theo Backman, avd matematik och Mehrdad Jafari Mamaghani,  
  avd matematisk statistik, 
- Fredrik Olsson utsetts som ny doktorandsuppleant, 
- Yishao Zhou har låtit meddela att en utredning pågår för att samordna mastersutbildningarna 
  mellan SU och KTH, 
  Niklas Livchitz meddelade att  
-studentföreningen SIGMA anordnar mattestugor på fredagar för att hjälpa nya studenter.  
  Institutionen är beredd att bekosta kaffe och fikabröd vid dessa tillfällen. 
 

  § 6. Förslag till kursutbud på avdelningen matematik exklusive lärarkurser 2012/13 
  Samuel Lundqvist informerade. Uppdrogs till Samuel Lundqvist och Yishao Zhou att 
  modifiera förslaget för samordning med SMC, bilaga 27.   
 

  § 7. a) Förslag till kursplan för Beräkningsbarhet och konstruktiv matematik, 7,5 hp 
  Förslaget tillstyrktes med smärre ändringar av Erik Palmgren och Gudrun Brattström,  
  bilaga 28 
  § 7. b) Beslut om kurslitteratur för Beräkningsbarhet och konstruktiv matematik, 7,5 hp 
  Beslut enligt bilaga 29. 
 

  § 8.  Förslag till extrainsatt kurs våren 2012 
  Beslut enligt bilaga 30. Uppdrogs till Erik Palmgren, Yishao Zhou och Samuel Lundqvist att 
  se till att informationen sprids till NADA, Matte KTH och Uppsala universitet samt läggs in 
  på vår egen hemsida. 
 

  § 9.  Förslag till nya ersättningsfaktorer i undervisningen 
  Anders Björkström informerade, bilaga 31. En ny grupp, som består av studierektorerna för  
  grund- och forskarutbildningen samt prefekten, uppdrogs att göra en översyn av hela 
  ersättningssystemet. 
 
 

 



 
  § 10. Förslag till kursutbud i matematisk statistik 2012/13 
  Anders Björkström informerade. Beslut enligt bilaga 32.   
  Kursutbudet är redan inrapporterat i SISU, men ska kompletteras med information om  
  alla program. I katalogen ska kurskoderna korrigeras. 
 

   § 11. Förslag om utlysning av två nya lektorat inom avdelningen matematik 
   Förslaget tillstyrktes, bilaga 33. Uppdrogs till Torsten Ekedahl att skriva anställningsprofiler 
   i samråd med prefekten och Gudrun Brattström och att senast den 8 november skicka 
   in dem till fakultetens arbetsutskott (AU), som sammanträder den 22 november. Mallar  
   för anställningsprofiler finns på fakultetsnämndens hemsida. 
 

   § 12. Förslag till anställningsprofil för universitetslektor i Matematisk statistik 
   Förslaget tillstyrktes med smärre ändringar enligt bilaga 34 Joanna Tyrcha uppdrogs 
   att senast den 8 november skicka in den till fakultetens arbetutskott (AU). En engelsk  
   version ska också bifogas. 
  
   § 13. Förslag att endast finansiera doktorander med doktorandanställning 
   Beslut enligt bilaga 35. 
 

   § 14. Förslag om hur tillgodoräknande av poäng i forskarutbildningen påverkar  
   dess längd 
   Beslut enligt bilaga 36. 
 

   § 15.  Förslag till ändring av kursplanen för Livförsäkringsmatematik II, MT8003 
   Förslaget tillstyrktes, bilaga 37. Uppdrogs till Joanna Tyrcha att göra smärre ändringar 
   i samråd med Gudrun Brattström. 
 

    § 16. Förslag till individuell studieplan för Mehrdad Jafari Mamaghani 
    Beslut enligt bilaga 38. Uppdrogs till Ola Hössjer att be Mehrdad göra smärre ändringar 
    med delgivning till Joanna Tyrcha och prefekten. 
 

    § 17. Åtgärder för bättre miljö, arbetsmiljö och jämställdhet/jämlikhet (stående punkt) 
    Inga förslag togs upp. 
   
      § 18. Övriga ärenden 
    Prefekten meddelade att val till ny institutionsstyrelse ska ske under ht 2011 och att valförrättare  
    ska utses. Uppdrogs till prefekten att tillfråga Andrzej Szulkin och Rolf Sundberg. 
 

    § 19.  Nästa möte 
    Onsdag den 7 december kl 09.00 med kaffe och tårta. 
   
   
    Vid protokollet   

 
 
  Marianne Lindfors 

 

  Justeras      Justeras 
 
 
 
  Tom Britton     Torsten Ekedahl  


