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Protokoll fört vid Institutionsstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 oktober 2010

Närvarande: Tom Britton (ordf), Torbjörn Tambour, Gudrun Brattström, 
Joanna Tyrcha (pp 1-12), Ola Hössjer, Peter Strömbeck

Tjänstgörande suppleanter: Martin Tamm (pp 1-12), Erland Ekheden
Frånvarande:  Andrzej Szulkin, Riitta de Zalenski, Marianne Lindfors, Theo 

Backman, Cecilia Lövkvist, Disa Hansson, Christine Jost
Övriga närvarande: Anders Björkström (p 8), Jens Forsgård (p 15)

§ 1. Närvarorätt.
Anders Björkström gavs närvarorätt vid punkt 8, Jens Forsgård vid punkt 15.

§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.
Peter Strömbeck utsågs till sekreterare och Ola Hössjer till justeringsperson.

§ 3. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med ett extraärende, punkt 16: Utseende av 
opponent och examinator vid licentiatseminarium.

§ 4. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes.

§ 5. Anmälningsärenden
Prefekten anmälde att ett virtuellt matematiskt centrum är bildat med en styrelse 
där Tom Britton och Yishao Zhou ingår. Centrets föreståndare är Mikael Passare 
och administratör är Marianne Lindfors.
Torbjörn Tambour anmälde att Qimh Xantcha disputerar 20/12, Eric Emtander 
disputerar 18/1 2011 och Shiva Samieinia disputerar 21/1 2011 (preliminärt datum).
Ola Hössjer anmälde att Maria Grünewald disputerar 4/2 2011.

§ 6. Förslag om anställning av universitetslektor i Matematisk statistik med förslag 
till anställningsprofil
Förslaget godkändes. Det uppdrogs åt prefekten att skicka förslaget vidare till 
fakulteten med ett kort missiv  (bilaga 49).

§ 7. Institutionens policy beträffande publiceringskostnad
Det beslöts att institutionen inte ska vara främmande för att bekosta publicering i 
open access-tidskrifter. Om tidskriften inte har open access ska i första hand en 
annan tidskrift väljas. Beslut fattas av respektive budgetkommitté.

§ 8. Förslag till kursutbud i Matematisk statistik läsåret 2011/2012
Förslaget godkändes med smärre ändringar. Det uppdrogs åt Anders Björkström 
att verkställa ändringarna samt att vidarebefordra informationen till utbildnings-
katalogen (bilaga 50).

§ 9. Beslut om kurslitteratur på kursen Prissättning inom sakförsäkring, 7,5 hp
Förslaget godkändes (bilaga 51).



§ 10. Beslut om individuell studieplan inom forskarutbildningen för Fabio Lopes
Studieplanen godkändes (bilaga 52). Det uppdrogs åt Ola Hössjer att ombesörja att 
originalet undertecknas av samtliga berörda och att det sedan arkiveras.

§ 11. Förslag till anställning av universitetslektor i Matematik med förslag till 
anställningsprofil
Förslaget godkändes med en mindre ändring i formuleringen av 
bedömningsgrunder. Det uppdrogs åt Torbjörn Tambour att ändra enligt beslutet 
samt åt prefekten att vidarebefordra förslaget till fakulteten tillsammans med ett 
kort missiv (bilaga 53).

§ 12. Förslag till kursutbud i Matematik läsåret 2011/2012
Förslaget godkändes med tillägget att Matematik I ska ges som distanskurs ht11 
och vt12. Det uppdrogs åt Torbjörn Tambour att verkställa ändringen samt att 
vidarebefordra informationen till utbildningskatalogen (bilaga 54).

§ 13. Förslag till kursplan för kursen Homologisk algebra och algebraisk topologi, 
7,5 hp
Kursplanen tillstyrktes. Det uppdrogs åt Torbjörn Tambour att skicka förslaget 
vidare till fakulteten (bilaga 55).

§ 14. Beslut om kurslitteratur för kursen Homologisk algebra och algebraisk topologi
Förslaget godkändes (bilaga 56).

§ 15. Förslag till gemensam policy angående doktorandanställning vid Matematiska 
institutionen.
Det belöts att doktorander vid bägge avdelningarna ska finansieras med 
utbildningsbidrag i ett år och därefter med doktorandanställning. Beslutet gäller 
även doktorander antagna under 2010. Doktorander antagna under 2009 får  
doktorandanställning fr.o.m 1/1 2011.

§ 16. Utseende av opponent och examinator vid licentiatseminarium
Förslaget till opponent och examinator vid Petter Johanssons licentiatseminarium 
den 7/12 godkändes (bilaga 57).

§ 17. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

§ 18. Nästa möte
Onsdagen den  15 december kl 9.00.

Vid protokollet         

Peter Strömbeck  

Justeras Justeras

Tom Britton   Ola Hössjer                                 


