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Närvarande: Tom Britton (ordf), Gudrun Brattström, Andrzej Szulkin, Joanna Tyrcha, Ola Hössjer 
(pp 5-17), Theo Backman, Cecilia Lövkvist, Disa Hansson, Christine Jost 
Tjänstgörande suppleanter: Christian Gottlieb, Martin Tamm, Marianne Lindfors 
Närvarande suppleant: Erland Ekheden 
Frånvarande: Peter Strömbeck, Torbjörn Tambour, Riitta de Zalenski  
  
   § 1.   Närvarorätt 
Ej åtgärd. 
 
§ 2.   Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Christine Jost till justeringsperson. 
 
§ 3.   Godkännande av föredragningslistan  
Ej åtgärd. 
 
§ 4.   Föregående mötes protokoll och Per Capsulam-beslut 101105 och 101122 
Ej åtgärd. 
 
§ 5.   Anmälningsärenden 
Prefekten anmälde att 

   - Mahmoudreza Bazarganzadeh har antagits till fortsatt forskarutbildning för doktorsexamen, 
  -  Andreas Nordvall Lagerås  har antagits som docent i matematisk statistik. 
 
  § 6.   Beslut om budget bå 2011 
  Diskussion. Bordlades till IS första möte 2011. 
   
  § 7.   Förslag till sakkunniga för Rikard Bögvads ansökan om befordran till professor 
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 58.  
  
  § 8.   Förslag till sakkunniga för professuren i matematisk logik 
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 59.  
 

  § 9.  Ansökan från Paul Vaderlind om institutionssatsning med 1,3 lektorstjänster i fyra år 
  angående Pan African Centre for Mathematics, PACM 
  IS ser positivt på förslaget men vill se ett mer genomarbetat förslag bl a innehållande 
  en total budget för hela verksamheten och att en utredning sker om studieavgifternas  
  konsekvenser,  innan beslut kan fattas. (Bilaga 60.)  
 
  § 10. Redovisning av ansvarsgrupper  och beslut om ansvarsgrupper 2011 
  Redovisningarna lades till handlingarna. (Bilaga 61.) Institutionsstyrelsen beslöt att följande 
  arbetsgrupper respektive ansvariga skulle finnas under 2011: 
- Antagning till forskarutbildning i matematik (Yishao Zhou, smk, Torsten Ekedahl och Sergei 

Merkulov. Gruppen bör dessutom utse ytterligare medlemmar) 
- Biblioteksgruppen (Barbro Fernström, smk, Christian Gottlieb, Petter Johansson, Boris 

Shapiro, Ola Hössjer och Rolf Sundberg) 
  -     Budgetgruppen Matematik (Torsten Ekedahl, smk, Torbjörn Tambour, Lennart Börjeson.  
        Gruppen bör dessutom utse ytterligare medlemmar, bl a någon doktorand) 
  -     Budgetgruppen Matematisk statistik (Joanna Tyrcha, smk, Anders Björkström, Ola Hössjer,  
         David Lindenstrand och Mia Deijfen) 
- Jämställdhet och likabehandling (Torbjörn Tambour, smk, Gustav Jonzon, Christina 

Nordgren och JoannaTyrcha) 
- Kursutveckling (Martin Tamm ,smk, uppdrogs att knyta till sig lämpliga övriga medlemmar 

och att utarbeta ett förslag för gruppens verksamhet till nästa IS-möte) 
 



 
Webbfrågor (Sara Maad Sasane, smk, Peter Strömbeck, Gustav Jonzon, Anders Björkström, 
Torbjörn Tambour och Jörgen Backelin, gruppen bör dessutom utse ytterligare medlemmar) 

- Kovalevskydagarna (Pavel Kurasov, smk, uppdrogs att knyta till sig lämpliga övriga 
medlemmar) 

- Organisations- och ledningsgruppen (Kerstin Königsson, smk, Torbjörn Tambour, Peter 
Strömbeck, Åke Svensson, Christina Nordgren, Torsten Ekedahl och Ylva Brolin). Gruppen 
ska upphöra vid halvårsskiftet då en ny TA-person förväntas ha tillsatts. 

-    Alumniverksamheten (Mia Deijfen, ansvarig) 
-    Skolkontakter, rekrytering och information (Gustav Jonzon, ansvarig) 
-        Internationalisering (Paul Vaderlind, ansvarig) 
   
  § 11. Diskussion om institutionens verksamhetsplan 2011 
  Verksamhetsplanens innehåll kommer att tas upp på personalmötet den 19 januari och sedan  
  beslutas på första IS-mötet  i vår. (Bilaga 62.)  
  Frågan om ett internat för hela institutionens personal behöver beslutas före jul. Förslag om  
  innehåll, datum och plats för internatet lämnas till prefekten, som sedan avgör om internatet  
  ska genomföras under nästa år.  Studentrepresentant Cecilia Lövkvist föreslog en diskussion om 
  hur studieavgifter och SMC:s roll kommer att påverka kursutbudet i fortsättningen, som ett tema 
  för internatet. 
 

  § 12. Beslut om likabehandlingsplan för 2011 och revidering av beslutad jämställdetsplan  
  För 2010-2012. Beslut enligt bilagorna 63 och 64. 
   
  § 13. Förslag till kursplan för kursen Stokastiska Processer IV, 7,5 hp AN 
   Förslaget tillstyrktes med smärre ändringar (bilaga 65). Uppdrogs till studierektor Anders  
  Björkström att lägga in texten i kursplanemallen och att göra ändringarna med stöd av Gudrun 
  Brattström. 
 
  § 14. Beslut om kurslitteratur för kursen Stokastiska Processer IV, 7,5 hp AN 
  Beslut enligt bilaga 66.  
 
  § 15. Beslut om licopponent och examinator vid Mahmoudreza Bazarganzadehs 
  lic-seminarium den 11 januari 2011. Beslut enligt bilaga 67. 
 
  § 16. Beslut om licopponent och examinator vid Lior Aermarks lic-seminarium, 
  med ändrat datum till den 28 januari 2011.  Beslut enligt bilaga 68.    
   
  § 17. Åtgärder för bättre miljö, arbetsmiljö och jämställdhet/jämlikhet, stående punkt 
  Framfördes önskemål från studenterna om att mikrofon och högtalare bör finnas i sal 15 och 36. 
  Uppdrogs till prefekten och administrativa chefen att undersöka möjligheterna för att ordna detta. 
  Doktoranderna anser inte att de har ergonomiska arbetsstolar i den utsträckning som behövs. De 
  uppmanades att framföra detta till sin närmaste chef. Doktoranderna efterlyste också att det ska 
  finnas en policy för pappersanvändningen vid institutionen. 
 

  § 18.  Vårens möten 
  Onsdagar kl 09.00:  9 februari,  13 april  och  8 juni  2011. 
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Tom Britton     Christine Jost  


