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Michael 'llemstrdm
Johan Nilsson
Frida Bender
Kristofer Dcitis

Jonas Nycander
Agneta ohrstriim
Nils Walberg
Sara Broom6
Cecilia Tdmqvist

Ordltirande prefekt
Stiillftiretriidande prefekt
Valkorp I (liirare, forskare)
Valkorp I (liirare, forskare)
Valkorp I (liirare, forskare)
Valkorp 2 (tekn-adm personal)
Suppleant valkorp 2 (tekn-adm personal)
Valkorp 3 (studerande)
Seketerare

$r

s2

$3

s4

Institutionsstyreslens sammantrfl de

Sal:

Nflrvarande:

Ordfiiranden fiirklarade sammantriidet iippnat

Sara Broom6 valdes till protokolljusterare.

Godkiinnande av fiiredragningslistan

Fdredragningslistan godkiindes med korrigering av numrering av punktema och lades
sedan till handlingarna.

Genomging av liiregiende miites protokoll

Fdregiende mcites protokoll godkiindes och lades till handlingarna.

Anmiilningar

Personal{iiriindrinsar:

Pat Johansson har slutat och Monika Lakomiaks vikariat som studieviigledare
har upph<irt; den utlysta tjiinsten som administratcir med web-inriktning har
tillsatts med Cecilia Wesslen med start 117. Cecilia kommer dock att vara
ltiriildraledig i h6st och ett vikariat har utlysts. I hdst kan ocksA Asa Oman
komma tillbaka di hennes tjiinstledighet gar ut.

Julien Savre har slutat och gAtt till en ny tjiinst i Cambridge, men tre nya
postdoktorer (motsvarande) har anstiillts: Anders Engstr6m b6rjar i 1/9 pA en
tjiinst inom Bolincentrets modelleringsinitiativ och Quentin Bourgeois samt
Anna Levinschal har anst2illts pA bidragsfinansierade tjiinster med start l/9
(Annika Ekman).
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Rune Grand Graversen slutar 15/8 som Forskarassistent och flyttar till en
professur i Troms6; han kommer dock att finnas kvar pA MISU pi halr,tid
under en dvergingsperiod. Flera av de doktorander som disputerat under vdren
kommer ocksA att finnas kvar under olika lflnga perioder (Jonas Mortin, Jenny
Hieronymous, Saeed Falaat & Jenny Lindvall) med tidsbegriinsade
ftirordnanden.

En ny doktorand, Marin Stanev, har anstallts.

MISU har till personalavdelningen anm2ilt arbetsbrist inom omridet
"vetenskapli g pro grammering".

Dekanus utredning av fakultetens verkstadsbehov fortlciper och MISU har
triiffat utredningsmannen, Ove Eriksson, och har liimnat ett yttrande om
verkstadens verksamhet samt ett ekonomiskt underlag.

MISU (Abdel Hannachi) organiserade "2nd OpenlFS Users Meeting 10-1216"
med ett 30-tal deltagare.

Anki representerar MISU i en utredning tillsammans med MIUU i Uppsala och
SMHI om utformingen i framtiden av kursen "Praktisk Meteorologi" - PMU.

Budgetuppfiiljning 2Ol4 (bilaga 1)

Albeft de Haan gick igenom prognos for 2014 och plan ftir 2015 och 2016, bilaga 1 till
kallelsen.

Styrelsen ger Prefektradet i uppdrag att sammanstalla ett underlag om hur MISUs
ekonomi kan se ut om vi minimerar antalet nyanstiillningar under 2015 och 2016.

Reviderade kursplaner (bilaga 2a-c)

Ordftirande presenterar bakgrunden till ftirslag om kursplaner ftir kursen Climate
Science som planerar att ges inom Bolincentret, enligt bilaga 2a-c.

FOr att skapa ut6kat utrymme ftir diskussioner kring kursen beslutar styrelsen
bordliigga ftirslaget till ftirsta institutionsstyrelsemdtet ht14.

Likabehandlingsplan (bilaga 3)

Administrativa chefen redogdr ftir Arbetsmiljd- och likabehandlingsgruppens ftirslag
till likabehandlingsplan ftir MISU, bilaga 3 till kallelsen.

Styrelsen beslutade anta handlingsplanen.
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s8 Antagning till forskarutbildningen (Bilaga 4a-4c)

Ordfiirande presenterade underlaget ltir antagning till forskarutbildningen enligt bilaga
4a-c till kallelsen.

Styrelsen beslutade att ge prefekten i uppdrag att anta Lena Frey, Aitor Aldama
Campino och Maartje Kuilman till MISUs forskarutbildning samt att anta Etienne
Pauthenet till MISUs forskarutbildning under fiirutsiittning att hans examensarbete iir
godkiint senast 2014-07-3l .

Styrelsen ftirklarar punkten omedelbart justerad.

Information lokalfnflgor (bilaga 5a-b)

Ordfiirande informerar om arbetet kring ombyggnad av biblioteket och eventuell
ombyggnad av g?istforskarrummet samt dvriga lokalftiriindringar, enligt bilaga 5a-b.

Styrelsen diskuterar ftirslagen.

Antagning Fiirslag pi niista termins institutionsstyrelsemiite

Onsdag 2419 9.30-12.00 C645
Onsdag l2lll 9.30-12.00 C645
OnsdaglT/12 9.30-12.00 C645

$ 11 Ovriga frigor

Inga dvriga frigor.

S 12 Niista sammantriide

Nesta sammantriide iiger rum onsdagen den 2419 kl.g.30-12.00 i rum C645.

Mcitet avslutades kl. 1 I .10
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Michael ljemstrdm Sara Broomd


