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Protokoll	  fört	  vid	  institutionsstyrelsens	  sammanträde	  onsdag	  den	  8	  juni	  
2011	  
	  
Närvarande:	  Tom	  Britton	  (ordf),	  Torbjörn	  Tambour	  (ej	  p	  10),	  Peter	  Strömbeck,	  
Christine	  Jost,	  Theo	  Backman,	  Philippe	  Goldmann,	  Andrzej	  Szulkin,	  Gudrun	  
Brattström,	  Niklas	  Livschitz,	  Ola	  Hössjer,	  Maria	  Deijfen	  
Frånvarande:	  Marianne	  Lindfors,	  Joanna	  Tyrcha,	  Disa	  Hansson	  
Närvarande	  suppleanter:	  Erland	  Ekheden	  
Övriga	  närvarande:	  Paul	  Vaderlind	  (p	  6),	  Yishao	  Zhou	  (pp	  10-‐11)	  
	  
	  
§	  1.	  	  Närvarorätt.	  
Paul	  Vaderlind	  beviljades	  närvarorätt	  under	  p	  6	  och	  Yishao	  Zhou	  under	  pp	  10-‐
11.	  
	  
§	  2.	  Utseende	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson.	  
Torbjörn	  Tambour	  utsågs	  till	  sekreterare	  och	  Andrzej	  Szulkin	  till	  
justeringsperson.	  
	  
§	  3.	  Godkännande	  av	  föredragningslistan.	  
Punkten	  Förslag	  till	  åtgärder	  för	  bättre	  miljö,	  arbetsmiljö,	  jämställdhet/jämlikhet	  
lades	  till	  föredragningslistan	  och	  blir	  §	  12.	  Punkterna	  Övriga	  ärenden	  och	  
Höstens	  möten	  blir	  då	  §	  13	  respektive	  §	  14.	  
	  
§	  4.	  Föregående	  mötes	  protokoll.	  
Ingen	  åtgärd.	  
	  
§	  5.	  Anmälningsärenden.	  
Prefekten	  anmälde	  att	  

— det	  enligt	  beslut	  i	  fakultetsnämnden	  nu	  är	  prefekten	  som	  i	  samråd	  
med	  handledare	  utser	  opponent	  och	  examinator	  vid	  
licentiatseminarier	  

— prefekten	  har	  utsett	  Alexander	  Stolin	  till	  opponent	  och	  Torsten	  
Ekedahl	  till	  examinator	  vid	  Johan	  Alms	  licentiatseminarium	  

— Mikael	  Pettersson	  och	  Ying	  Pang	  har	  antagits	  till	  forskarutbildningen	  i	  
matematisk	  statistik	  

— Lior	  Aermark	  och	  Theo	  Backman	  har	  antagits	  till	  forskarutbildningen	  i	  
matematik	  

— Marco	  Bonetti	  efter	  provföreläsningar	  och	  intervjuer	  har	  erbjudits	  
anställning	  som	  universitetslektor	  i	  matematisk	  statistik	  

— inköp	  av	  nya	  stolar	  till	  sal	  14	  och	  de	  gemensamma	  utrymmena	  i	  hus	  5	  
pågår	  

— inköp	  av	  projektorer,	  mikrofoner,	  nya	  rullgardiner	  mm	  till	  sal	  14,	  15	  
och	  36	  i	  hus	  5	  pågår	  

	  
§	  6.	  Utbildningsplan	  för	  PACM.	  



Förslaget	  tillstyrktes	  (bilaga	  11).	  Det	  uppdrogs	  åt	  Torbjörn	  Tambour	  att	  skicka	  
förslaget	  vidare	  till	  fakultetsnämnden.	  
	  
§	  7.	  Sparbeting	  i	  grundutbildningen,	  avd	  matematik.	  
En	  grupp	  bestående	  av	  Peter	  Strömbeck,	  Martin	  Tamm	  och	  Torbjörn	  Tambour	  
har	  lämnat	  förslag	  till	  besparingar	  inom	  Matematik	  I	  (bilaga	  12).	  Styrelsen	  
beslutade	  att	  fastställa	  de	  föreslagna	  faktorerna	  för	  olika	  undervisningsformer,	  
det	  vill	  säga	  
	  
Undervisningsform	   	   Faktor	  
	  
Föreläsning	   	   	   3	  
Lektion/seminarium	   2	  (ingen	  rättning	  eller	  konstruktion	  av	  problem	  

ingår)	  
Räkneövning	   	   	   2	  
Handledning	   	   	   1,5	  
Rättning	   	   	   1	  
	  
Supportmejl	  ersätts	  med	  10	  minuter	  per	  mejl.	  Konstruktion	  av	  en	  
tentamensskrivning	  inklusive	  lösningsförslag	  ersätts	  med	  15	  timmar.	  
	  
Styrelsen	  beslutade	  vidare	  att	  nya	  lärare	  på	  Matematik	  I	  ska	  tilldelas	  extra	  
timmar.	  Hur	  många	  får	  avgöras	  av	  studierektor.	  	  Kursutvecklingsgruppen	  och	  
studierektor	  i	  matematik	  får	  i	  uppdrag	  att	  hitta	  sätt	  att	  effektivisera	  
tentamenskonstruktionen	  på	  Matematik	  I	  samt	  att	  hitta	  sätt	  att	  konstruera	  
tentamina	  som	  gör	  att	  svårighetsnivån	  på	  dem	  blir	  jämn.	  
	  
Vidare	  rekommenderade	  styrelsen	  kursutvecklingsgruppen	  och	  kursansvariga	  
att	  arbeta	  vidare	  med	  följande	  frågor:	  
	  

— Vem	  ska	  konstruera	  seminarieuppgifterna?	  
— Går	  det	  att	  driva	  Matematik	  I	  med	  färre	  lärare?	  
— Skulle	  vi	  kunna	  anställa	  studenter	  som	  handledare?	  

	  
§	  8.	  Förslag	  till	  kursutveckling.	  
Kursutvecklingsgruppen	  har	  lämnat	  förslag	  till	  vissa	  åtgärder	  (bilaga	  13).	  
Styrelsen	  beslutade	  enligt	  följande	  för	  punkterna	  1	  och	  3:	  
	  
1.	  Rikard	  Bøgvad	  och	  Paul	  Vaderlind	  ges	  i	  uppdrag	  att	  utarbeta	  ett	  material	  till	  
den	  linjära	  algebran	  inom	  Matematik	  I.	  Under	  höstterminen	  2011	  används	  
fortfarande	  Tengstrand:	  Linjär	  algebra	  med	  vektorgeometri	  som	  kurslitteratur,	  
men	  det	  nya	  materialet	  kan	  utgöra	  bredvidläsning.	  
	  
3.	  Förslaget	  återremitteras	  till	  kursutvecklingsgruppen	  för	  vidare	  utredning.	  
	  
§	  9.	  Förslag	  till	  kursplan	  och	  kurslitteratur	  för	  Avancerad	  linjär	  algebra.	  
Förslaget	  till	  kursplan	  tillstyrktes	  (bilaga	  14).	  Beslut	  om	  kurslitteratur	  togs	  enligt	  
förslag	  (bilaga	  13),	  det	  vill	  säga	  Roman:	  Advanced	  linear	  algebra	  (Springer	  GTM).	  	  
	  



§	  10.	  Förslag	  till	  ny	  kurslitteratur	  på	  ett	  antal	  kurser.	  
Beslut	  togs	  enligt	  förslag	  (bilaga	  15).	  Torbjörn	  Tambour	  deltog	  inte	  vid	  denna	  
punkt.	  
	  
§	  11.	  Revidering	  av	  den	  allmänna	  studieplanen	  för	  forskarutbildning	  i	  
matematik.	  
Förslaget	  tillstyrktes	  med	  vissa	  ändringar	  (bilaga	  16).	  Det	  uppdrogs	  åt	  Yishao	  
Zhou	  att	  skicka	  planen	  vidare	  till	  fakultetsnämnden.	  
	  
§	  12.	  Förslag	  till	  åtgärder	  för	  bättre	  miljö,	  arbetsmiljö,	  
jämställdhet/jämlikhet.	  
Prefekten	  fick	  i	  uppdrag	  att	  undersöka	  om	  det	  går	  att	  göra	  en	  årlig	  undersökning	  
av	  arbetsmiljön.	  Första	  undersökningen	  bör	  göras	  under	  hösten	  2011.	  Prefekten	  
fick	  också	  i	  uppdrag	  att	  undersöka	  om	  ventilationen	  i	  båda	  husen	  kan	  förbättras.	  
Som	  information	  nämnde	  prefekten	  att	  brister	  i	  städning	  ska	  anmälas	  till	  Ylva	  
Brolin.	  
	  
§	  13.	  Övriga	  ärenden.	  	  	  
Styrelsen	  föreslår	  att	  Matematiska	  ämnesrådet	  MÄR	  ska	  anordna	  ett	  möte	  om	  
studentrekrytering.	  
	  
§	  14.	  Höstens	  möten.	  
Under	  hösten	  2011	  sammanträder	  styrelsen	  onsdagarna	  21	  september,	  26	  
oktober	  samt	  7	  december,	  alla	  gångerna	  kl	  9.00.	  
	  
Prefekten	  avslutade	  mötet	  med	  att	  tacka	  styrelsen	  för	  det	  gångna	  läsåret	  och	  
önskade	  alla	  en	  god	  sommar.	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Torbjörn	  Tambour	  
	  
	  
	  
Justeras	   	   	   	   	   	   Justeras	  
	  
	  
	  
Tom	  Britton	   	   	   	   	   	   Andrzej	  Szulkin	  
	  
	  	  	  


