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Närvarande: Tom Britton (ordf), Gudrun Brattström, Andrzej Szulkin, Joanna Tyrcha, Ola Hössjer, 
Disa Hansson, Niklas Livchitz, Christine Jost 
Tjänstgörande suppleanter:  Torsten Ekedahl, Marianne Lindfors 
Frånvarande: Philippe Goldmann 
Övriga närvarande:  Kerstin Königsson, pp 6-7, Anders Björkström p 8. 
  
 
  Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra bortgångne professor Mikael Passare. 
 
 

   § 1. Närvarorätt 
  Ej åtgärd. 
 

§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Joanna Tyrcha till justeringsperson. 
 

§ 3. Godkännande av föredragningslistan  
Tillägg av pp 13, 14, 15 och 16. 
 

§ 4. Föregående mötes protokoll och korrigeringsförslagF 
Förslag från Torbjörn Tambour om ändring avseende § 7 och § 8 p 3 i 
Protokoll 3/11 godkändes enligt bilaga 17. 
 

§ 5. Anmälningsärenden 
Prefekten anmälde att 

- val av nya ledamöter fr o m 2012-01-01 i fakultetsledningen och institutionsstyrelsen  
  kommer att genomföras under hösten,  
- Elin Gawell har fått Wojciech Chacholski, som ny biträdande handledare och 
  Elin Ottergren har fått Sara Maad Sasane, som ny biträdande handledare, 
  Joanna Tyrcha anmälde att  
- Cecilia Holmgren anställs som lektor vid avdelningen för matematisk statistik fr o m 
  1 augusti 2012. 
 
  § 6. Information om budgetutfall per 110630 
  Kerstin Königsson informerade, bilaga 18. 
   
  § 7.  Information om helårsprestationer och helårsstudenter inom grundutbildningen 110630 
  Kerstin Königsson informerade, bilaga 19. 
 

  § 8.  Beslut om minskning av kostnaderna för grundutbildningen i matematisk statistik 
 Anders Björkström informerade. Beslut enligt bilaga 20. 
  
  § 9.  Förslag till Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik 
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 21 med smärre ändring. Uppdrogs till studierektorerna i  
  forskarutbildningen att utarbeta förslag om tidsavdrag vid tillgodoräknanden. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 § 10. Beslut om individuell studieplan inom forskarutbildningen för Ying Pang 
  Beslut enligt bilaga 22 med smärre ändringar. Uppdrogs till Ola Hössjer att  
  komplettera med forskningsområde och avhandlingsämne. 
 
  § 11. Beslut om individuell studieplan inom forskarutbildningen för Mikael Petersson 
  Beslut enligt bilaga 23.  
 

  § 12. Beslut om individuell studieplan inom forskarutbildningen för Olof Bergvall 
  Beslut enligt bilaga 24. 
 
  § 13.  Beslut om individuell studieplan inom forskarutbildningen för Lior Aermark 
   Beslut enligt bilaga 25.  
 
  § 14. Förslag om ny kurslitteratur i Linjär Analys, MM7005 
  Beslut enligt bilaga 26. 
   
  § 15.  Principiella riktlinjer vid byte av huvudhandledare och biträdande 
  handledare  
  Beslutades att byte av huvudhandledare eller biträdande handledare alltid ska föranleda 
  att en ny individuell studieplan skrivs. Alla revideringar av studieplaner ska godkännas av  
  studierektorn för forskarutbildning. Dessa riktlinjer gäller båda avdelningarna. 
  
  § 16. Ersättningsfaktorer i undervisningen 
  Uppdrogs till studierektorerna inom grundutbildningen  och föreståndarna vid båda 
  avdelningarna att utarbeta ett detaljförslag till nästa möte. 
 
  § 17.  Åtgärder för bättre miljö, arbetsmiljö och jämställdhet/jämlikhet (stående punkt) 
  Prefekten informerade om att en enkät om arbetsmiljön för personal som anställts före 1 juli 2011 
  kommer att skickas ut under höstterminen 2011. 
   
   § 18. Övriga frågor 
  Studeranderepresentanterna föreslog en frågelåda för studenter i Moodle. 
 

  Vid utskick av handlingar till möten med institutionsstyrelsen föreslogs att vi ska gå över  
  till att lägga in bilagorna som PDF-filer tillsammans med föredragningslistan. Beslöts att vi 
  ska prova detta fr o m nästa möte. Alla ledamöter uppmanas att själva skriva ut och ta med 
  handlingarna. 
 
  § 19.  Nästa möte 
  Onsdag den 26 oktober kl 09.00  
   
 
Vid protokollet   

 
 
Marianne Lindfors 

 
 

Justeras      Justeras 

 
 
Tom Britton     Joanna Tyrcha  


