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Mötesanteckningar:
§1

Mötets öppnande, J Rohlin valdes till ordförande, L Bao/G Ferretti som justerare. K Larsson
för anteckningar.
§2 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§3 Utse ny Prefekt; Björn Jonson lämnar lokalen
Björn Jonsons förordnande som prefekt går ut 080131. Förlängning tom med
pensionsdag alt året ut diskuterades.
Beslut: Mötet beslöt att till rektor föreslå förlängning till pensionsavgång samt om
möjligt året ut. Ordförande fick i uppdrag att kontakta rektor i ärendet.
Processen att tillsätta ny prefekt startas upp.
Beslut: Det beslöts att Göran Nyman sammankallar en rekryteringsgrupp enligt
”Ordning för att utse prefekter vid Chalmers”.

§4

Björn Jonson kallades in och informerades om rådets beslut och sade sig villig
att stanna året ut.
VP FF, rapport från prefekt
Björn informerade om VP som from 2008 ska upprättas för en femårsperiod.
Långsiktig planering vad gäller forskning, finansiering osv eftersträvas.
Inom FF finns många bra efterträdare till de väntade pensionsavgångarna vilket
ska framhållas i VP. Verksamhetsplanerna följs upp av VP dialoger med
rektor, initiativrektorer, ekonomer vilka sedan leder till en sammanfattning från
rektor. Stefan Bengtsson blir ”vår” initiativrektor. Doktorandfinansieringen
diskuterades, kan pengar sökas från stiftelsen? Att ha ett visst antal doktorander
behövs både ur forskningssynpunkt och social synpunkt.
Radon projektet diskuterades - kan det bli ett groddföretag? Ansökan till
Chalmers ej ännu besvarad.
Att man klär visionerna i ekonomiska termer framhölls och att från ledning
kräva respons på de olika scenarier man tar fram.
Nya forskargrupper skulle kunna bildas inom FF, Nucl Astrofysik, FAIR,
ISOLDE, SPIRAL. Även en uppdelning av Subatomär fysik i en experimentell
och en teoretisk grupp.
Samarbeten med Matte, Radio/Rymd, Tekn Fysik skulle kunna inledas.
FYSICUM borde ta fram gemensam vision i resp VP.
Dessa diskussioner ang bla medelsbrist känner repr från radio/Rymd igen. Vår
forskning borde vara kärnvetenskap, vi bör ej se på oss själva som små och
fördelningsmodellen bör omstruktureras.
Flera sätt för samarbete diskuterades:
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§5

§6
§7

Seminarier
Parallelldoktorander
Påvisa det gemensamma intresset för att stärka grundforskningens roll
Forskarskolor
Mastersutbildning
Radio/Rymd vara med i FYSICUM?
Gemensam docentkommité
Initiativseminarium, att se perspektivet ur nationell nivå
Ekonomi, C Haglund föredragande
5 års plan ska upprättas vad gäller ekonomi och personal.
Inkomster är Fakultetsmedel samt kontrakt. Trenden inom
faktultetstilldelningen fallande vg doktorander, OK vg professorer och
disputerade lärare. LKP kommer att öka inför 2008. Ca 1 milj kr ökning av
lönekostnaden 2008, 2,5% ökning av lokalkostnad per år. Budget inför 2008
ser något sämre ut än föregående år vilket alltså beror på ökande lönekostnader
medan inkomsterna är de samma.
Inga övriga frågor
Nästa sammanträde
Ett möte per termin, alt sammankallas vid behov.

