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 § 1. Närvarorätt 
 Den nya styrelsen inom mandatperioden 120101-141231 hälsades välkommen av ordföranden.  
Kerstin Königsson, administrativ chef och Marianne Lindfors, sekreterare, beviljades närvarorätt 
inom hela mandatperioden. 
 
§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Christine Jost till justeringsperson. 
 
§ 3. Godkännande av föredragningslistan 
Fråga om utskicksform av ärenden till IS, skulle tas upp under övriga ärenden p 18. 
 
§ 4. Föregående mötes protokoll, percapsulambeslut 111220, 111221, 120111, 120112 
Ej åtgärd.  
Synpunkter framfördes om att percapsulambeslut ska ha svarsdatum och redovisa 
röstningstal, men att extra styrelsemöte föredras för viktiga ärenden. 
 
§ 5. Anmälningsärenden 
Prefekten anmälde att 

- de fyra percapsulambesluten av motsvarande maximalt 12 ordinarie ledamöter avser:  
   Förslag utsänt 111214 om att anställa fyra personer på lektorat i matematik i stället för  
   planerade två-tre. Röstningstal: 9 bifall, 0 avslag; 
   Beslutsförslag utsänt 111220 om byte av kurslitteratur i Matematik I, från Tengstrand till 
   Bögvad/Vaderlind avseende linjär algebra. Röstningstal: 9 bifall, 0 avslag; 
   Förslag utsänt 111221 om ändring av anställningsprofil för universitetslektorat i matematik;  
   Röstningstal: 8 bifall, 0 avslag; 
   Förslag utsänt 120104 om ny ställföreträdande prefekt fr o m vt 2012, med stöd för Pavel  
   Kurasov. Röstningstal: 8 bifall, 0 avslag, 1 reservering för upptagande av frågan  
   på nästa IS-möte; 
 

- Pavel Kurasov har utsetts som ställföreträdande prefekt och föreståndare för avd matematik, 
  Sergei Merkulov har utsetts som ny föreståndare för SMC, 
  Boris Shapiro och Maria Deijfen har utsetts som nya studierektorer i forskarutbildningen och  
  Ann-Marie Luger har utsetts som ny studierektor för lärarutbildningen, 
 

- Alexander Berglund, Jonas Bergström, Ann-Marie Luger och Leo Tzou har tackat ja till fyra 
  utlysta lektorat vid avdelningen matematik; 
  Tolv personer har sökt ett utlyst lektorat i matematisk statistik, där förslag till sakkunniga  
  har skickats in; 
  Ytterligare ett lektorat i matematik är utlyst;  
   
 



 
 
 
 
 
  
 
 Kerstin Königsson informerade om att  
- sabotage och skadegörelse ökat under senaste året i hus 5, särskilt i toalettutrymmen;  
- Institutionen felanmäler detta till Akademiska hus, som nu bestämt sig för att göra betydande 
  upprustningar .  
 
 § 6.  Information om Delegationsordning FN 2012-02-01 
 Prefekten informerade om ”Delegationsordning för Områdesnämnden för naturvetenskap, 
 tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden eller dekanus från och med 2012”. (Bilaga 1.)  
 En redovisning ska sammanställas av prefekten om hur delegationsordningen tillämpas  
 inom matematiska institutionen. 
  
  § 7.  Beslut om reviderad budget för 2012  
  Kerstin Königsson informerade. Beslut enligt utdelad bilaga 2, avseende budget 2012 och 
  preliminärt utfall 2011. Betonades vikten av att i fortsatt planering bl a ta hänsyn till  
  ökad distanskursverksamhet , nya datorsalsinvesteringar och effektivisering av lärar- 
  utbildningen. 
 
  § 8.  Beslut om ändrad tid för utlysning av minst en doktorandanställning i matematisk 
  Statistik med sista ansökningsdag fredag den 9 mars 
  Mia Deijfen informerade. Förslaget (bil 3), avvisades. Förslag om att utlysningen skulle  
  ske i vanlig ordning tillstyrktes. Uppdrogs till föreståndaren på avd matematisk statistik att  
  inom en vecka hitta en ersättare för Mia Deijfen, som blir mammaledig fr o m maj månad. 
    
   § 9.  Förslag till ansökan om gemensamt masterprogram i matematik för SU och KTH 
   Yishao Zhou informerade. Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 4. Frågan om existensen av 
   de två nuvarande programmen tas upp vid nästa möte. 
 
   § 10. Beslut om antagning av två doktorander i matematik med inriktning mot logik 
   Beslut av institutionsstyrelsen om antagning av Håkon Robbestad Gylterud, som doktorand 
   fr o m 120101 och Christian Espindola, som doktorand fr o m 120123, båda med Erik Palmgren 
   som handledare (bilaga 5.) Fråga om biträdande handledare avgörs senare i samband med att  
   de individuella studieplanerna fastställs. 
 
    § 11.Beslut om nya handledare för doktorander i matematik 
    Beslut enligt bilaga 6. 
  
    § 12. Beslut om individuell studieplan i forskarutbildningen för Theo Backman 
    Beslut enligt bilaga 7, med smärre ändringar av studierektorn i forskarutbildningen  
    på avdelning matematik. 
 
    § 13. Förslag till ändring av kursplan i Finansmatematik självständigt arbete AN, 30 hp 
    Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 8, med komplettering av ny kurskod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
   
   
 
    § 14. Förslag till verksamhetsplan 2012 
    Förslaget bordlades på grund av tidsbrist till nästa möte (bilaga 9).   
     
    § 15. Förslag på sammansättning av Jämställdhetsgruppen 
    Bordlades till nästa möte för att finna kandidater till en grupp som är obligatorisk för 
    institutionen att ha. 
   
    § 16. Beslut om Miljöplan 2012 
    Elin Ottergren informerade. Beslut enligt bilaga 10 angående miljöplan för matematiska 
    institutionen under 2012. 
     
    § 17.  Åtgärder för bättre miljö, arbetsmiljö och jämställdhet/jämlikhet, stående punkt 
    Ej åtgärd. 
     
      § 18. Övriga ärenden 
    Beslöts att handlingarna till ledamöterna i Institutionsstyrelsen ska distribueras både 
    elektroniskt och i pappersform fr o m nästa möte. 
     
     § 19.  Nästa möte 
     Onsdag 11/4, kl 09.00 . 
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