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Närvarande: Tom Britton (ordf), Gudrun Brattström, Peter Strömbeck, Andrzej Szulkin,  
Joanna Tyrcha, Ola Hössjer,  Disa Hansson, Christine Jost 
Tjänstgörande suppleanter:  Marianne Lindfors 
Närvarande suppleant:  Fredrik Olsson 
Frånvarande: Torbjörn Tambour,  Philippe Goldmann, Niklas Livchitz 
Övriga närvarande:  Kerstin Königsson, p 6, Erik Palmgren p 7 och Dmitrii Silvestrov pp 8-9. 
 
 

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra nyligen bortgångne professor Torsten Ekedahl. 
 
 
 

 § 1. Närvarorätt 
  Ej åtgärd. 
 
§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Disa Hansson till justeringsperson. 
 
§ 3. Godkännande av föredragningslistan 
Beslöts ta upp nya pp 13 och 14 på föredragningslistan. 
 
§ 4. Föregående mötes protokoll 
Ej åtgärd. Noterades att justeringspersonens underskrift inte varit möjlig. 
 
§ 5. Anmälningsärenden 
Prefekten anmälde att 

- val av nya ledamöter pågår inför institutionsstyrelsens mandatperiod 120101-141231, 
- Sebastian Höhnas lic-seminarium äger rum den 12 december. Lic-opponent Lars 
  Alvestad, Nada, SU och examinator Ola Hössjer har utsetts av prefekten efter förslag från 
  Ola Hössjer, studierektor för forskarutbildningen i matematisk statistik, 
- enligt delegationsordningen ska institutionsstyrelsen fatta beslut om antagning av doktorander, 
- intervjuer pågår för två lektorat på avdelningen matematik. 
   
 § 6. Beslut om budget för bå 2012 
 Kerstin Königsson informerade. Beslut enligt utdelad bilaga 39, med uppdrag om komplettering 
 till nästa möte med budget för bidrags- och uppdragsmedel. 
   
 § 7. Förslag till utlysning av postdoktor i matematisk logik 
 Erik Palmgren informerade.  Förslaget till utlysning tillstyrktes med smärre ändringar. 
 Annonsen bör finnas på hemsidan, anslås och delges övriga universitet (bilaga 40). 
 
 § 8. Förslag till kursplan i Paradoxer i sannolikhetsteori och matematisk statistik, 7, 5 hp 
 Dmitrii Silvestrov informerade. Förslaget tillstyrktes (bilaga 41). Uppdrogs till Anders Björkström 
 att  med stöd av Gudrun Brattström och Dmitrii Silvestrov lägga in texten i kursplanemallen. 
 
 § 9.  Beslut om kurslitteratur i kursen Paradoxer i sannolikhetsteori och matematisk  
 statistik, 7,5 hp. Beslut enligt bilaga 42. 
 
 
 



  
 
 
 
§ 10. Beslut om ändrad kurslitteratur för kursen MM7011 Matematisk ekonomi, 7,5 hp 
Beslut enligt bilaga 43 
 
§ 11. Diskussion om institutionens verksamhetsplan 2012 
En arbetsgrupp bestående av prefekten, de bägge avdelningsföreståndarna, Disa Hansson, 
grundutbildningsrepresentant och Christine Jost, forskarutbildningsrepresentant utsågs att hos 
institutionens personal ta in synpunkter på vad verksamhetsplanen ska innehålla för att sedan 
kunna diskuteras på personalmötet i januari 2012. (Bilaga 44.)  
 

 § 12. Åtgärder för bättre miljö, arbetsmiljö och jämställdhet/jämlikhet, stående punkt 
 Den utlovade enkäten om arbetsmiljön bland personalen återkommer  i början av februari 2012. 
 Ansvarsgrupper för 2012 kommer att utses vid årets första styrelsemöte. 
  
 § 13. Förslag till ny stf prefekt och avdelningsföreståndare för avdelningen matematik 
 Stf prefekt ska utses av dekanus på förslag av institutionsstyrelsen. Avdelningsföreståndare utses  
 av prefekten. Uppdrogs till Peter Strömbeck och Ralf Fröberg att till prefekten inkomma med  
 förslag på kandidater för respektive uppdrag.  
 
 § 14. Beslut om ändrad kurslitteratur för Matematik I 
 Ärendet bordlades. Uppdrogs till Samuel Lundqvist att återkomma med ett genomarbetat förslag 
 som kan bli underlag för Per Capsulam-beslut inför kursstarten i vår. (Bilaga 45.) 
   
   § 15. Övriga ärenden 
  Förslag som tillstyrktes för att förbättra institutionens gästmottagande: 
  Prefekten framförde att värdarna ska delge honom alla uppgifter om besökarna i god så att den 
  informationen hinner komma med i veckobrevet, alternativt skickas ut av värden.   
  Christine Jost framförde doktorandernas förslag om att varje gäst ska ha en värd, som informerar 
  hela institutionen i förväg om gästens ankomst och syftet med vistelsen.  
  
   § 16.  Vårterminens möten 
   Onsdagarna 15/2 kl 09.00, 11/4 kl 09.00 och 30/5 kl 13.00. 
 
   Mötet avslutades med att prefekten tackade de avgående styrelseledamöterna för gott samarbete 
   under den gångna mandatperioden 20090101-20111231. Tårta och kaffe fanns serverat vid mötet. 
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