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 Närvarande: Tom Britton (ordf), Andrzej Szulkin, Joanna Tyrcha, Ola Hössjer (pp 8-20), Theo
 Backman, Cecilia Lövkvist, Samuel Lundqvist
 Tjänstgörande suppleanter: Christian Gottlieb, Martin Tamm
 Frånvarande: Mikael Passare, Gudrun Brattström, Peter Strömbeck, Torbjörn Tambour,
 Riitta de Zalenski, Jens Malmros, Marianne Lindfors
 Övriga närvarande: Kerstin Königsson, Ralf Fröberg (pp 1-7)

   § 1. Närvarorätt.  Ralf Fröberg beviljades närvarorätt.

§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson
Kerstin Königsson utsågs till sekreterare och Christian Gottlieb till justeringsperson.

§ 3. Godkännande av föredragningslistan. Godkändes.

§ 4. Föregående mötes protokoll.
Bordlades till nästa möte.

§ 5. Anmälningsärenden
Prefekten  anmälde att
- Lisa Nilsson anställs som vikarierande lektor, 50% på avdelningen matematik 100101-100630,
- Pieter Trapman är ny post-doc på avdelningen matematisk statistik fr o m 100101. Post-doc

förordnas 1+1 år,
- Jens Malmros är ny amanuens på matematisk statistik 100101-100630.  Ämnesrådet  meddelar

att deras ordförande har avgått , Cecilia Löfkvist är vice ordf.  Kursutvärderingar: Redogjordes
allmänt för preliminära uppgifter som kommer att sammanställas.

§ 6. Förslag till allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik
Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 55. Uppdrogs till Ralf Fröberg att vidarebefordra studieplanen
till fakultetsnämnden.

  § 7. Utseende av biträdande handledare, avdelningen matematik
  Beslut enligt bilaga 56.

  § 8. Budget 2010
  Diskussion. Kerstin Königsson redogjorde för budgetläget med preliminära utfall för år 2009.
  Beslutade anslagsmedel för 2010 föredrogs. Beslut om budget för institutionen för 2010 kommer att
  beredas inom ledningsgruppen, med tanke på att resultatet för tredje året i rad, ligger på minus.
  Förslag till budget för 2010 läggs fram för IS på första mötet nästa år.

  § 9. Förändringar i institutionens ledningsorganisation
  Informerades om att Mikael Passare återkommer som prefekt den 1 januari 2010, då Tom Britton
  även återgår som ställföreträdande prefekt. Ralf Fröberg slutar sitt uppdrag som studierektor för
  forskarutbildningen på avd matematik den 1 januari 2010 då Yishao Zhou tar över. Peter
  Strömbeck slutar sitt uppdrag som föreståndare för avd matematik den 1 januari och efterträds av
  Torbjörn Tambour. Ralf och Peter tackades för fina insatser.

  § 10.  Förslag till Jämställdhetsplan 2010-2012
  Beslut enligt bilaga 57. Jämställdhetsgruppen får föreslå frågor med genusperspektiv till Samuel,
  att läggas in i kursutvärderingarna.

  § 11. Förslag till Likabehandlingsplan 2010
  Beslut enligt bilaga 58. Båda planerna uppdrogs åt jämställdhetsgruppen att läggas ut på
  hemsidan.

  § 12. Förslag till hur tillgodoräknade poäng i forskarutbildningen påverkar dess längd



  Beslut enligt bilaga 59.

  § 13. Förslag om (ny) strategi för kursutveckling på institutionen
  Som svar på kursutvecklingsgruppens förslag till strategi för kursutveckling (bilaga 60)
  beslutades att uppdra åt gruppen, att till nästa institutionsstyrelsemöte inkomma med ett nytt och
  mer preciserat förslag samt att i detta arbete involvera ämnesrådet. Det beslutades samtidigt att
  ledningsgruppen ansvarar för planering av hur olika förslag skall kunna genomföras.”

  § 14. Ansvarsgruppernas redovisningar. Diskussion.
  Beslutades att samtliga grupper ska fortsätta sin verksamhet till nästa institutionsstyrelsemöte.
  Nya grupper utses vid det tillfället. (Bilaga 61.)

  § 15. Förslag till kursplan för Sannolikhetsteori IV, 7,5 hp
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 62 och överlämnas till fakultetsnämnden för beslut.

  § 16. Beslut om kurslitteratur för kursen Sannolikhetsteori IV
  Beslutades enligt förslaget, bilaga 63.

  § 17. Förslag till licopponent och examinator vid Anne Wangombes lic-seminarium
  planerat till den 16 december kl 15.15.
  Beslut enligt förslag, bilaga 64.

  § 18. Beslut om individuell studieplan för Mahmoudreza Bazarganzadeh
  Avslogs. Institutionsstyrelsen betonar vikten av utformningen av de individuella
  studieplanerna.  Uppdrogs åt handledarna att utarbeta mer detaljerade studieplaner, förslagsvis
  i samverkan med studierektor för forskarutbildningen på avd matematik och med ordförande i
  doktorandrådet. (Bilaga 65.)

  § 19. Beslut om individuell studieplan för Sadna Sajadini
  Avslogs. Institutionsstyrelsen betonar vikten av utformningen av de individuella studieplanerna.
  Uppdrogs åt handledarna att utarbeta mer detaljerade studieplaner, förslagsvis i samverkan med
  studierektor för forskarutbildningen på avd matematik och med ordförande i doktorandrådet.
  (Bilaga 66.)

  § 20. Vårterminens möten
  Kommande möten våren 2010: 10 februari, 21 april och 9 juni.
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