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universitet

Institutionsstyrelsens sammantrHde

Tid: Onsdagen den l5 juni 2016 kI.09.30-12.00
Plats: Meteorologiska institutioneq rum C502a

Niirvarande: Jonas Nycander Ordfdrande, prefekt
AnnicaEkman StallftiretrAdandeprefekt
Fabien Roquet Valkmp I (liirare, forskare)
Jiirg Gumbel Valkorp I (llirare forskare)
Kdstofer D66s Valkorp I (llirare, forskare)
Nils Walberg Valkorp 2 (tekn-adm personal)
Agneta Ohrstrdm Valkorp 2 suppleant (tekn-adm personal)
Sara Broom6 Valkorp 3 (studerande)
Lisa Nyberg Valkolp 3 (studerande grundutbildningen)
Charlotte Hti6k Sekreterare

$ f Ordfiiranden ftirklarade sammantriidet iippnat

Kristofer Ditds valdes till protokolljusterare.

$ 2 Godkiinnande av fiiredragningslistan

F0redragningslistan godkiindes.

$ 3 Genomging av fiiregiende miites protokoll

Fdregiende mdtes protokoll godkiindes och lades till handlingarna.

$ 4 Anmiilningar

Personal
o Det har hillits tvi Licentiat-seminarier: Petter Lind fran SMHI och Xians-Yu Li fran

Nordita.
o Tvi doktorandtjiinster i atmosf?irkemi, dynamisk meteorologi eller fysisk oceanografi

har annonserats, 45 kandidater siikte, rekryteringsprocessen pigir.
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Meteorologiska institutionen

o Tvi postdoktorstjiinster i Atmosfiirvetenskap och Oceanografi har annonserats, 37
kandidater scikte, rekyteringsprocessen pigir.

o Sara Berglund startade som doktorand 1 april.

o Ines Skoko startade den | 8 maj (projekt 3 mftrader hos Annica Ekman).

. Joy Monteiro startade den 24 maj som postdoktor (hos Rodrigo Caballero).

. Lars Ahlm startade som forskare I iuni.

o Laurent Brodeau har sagt upp sin anstiillning, sista arbetsdag 3ll7.

o Julia Linde har sin sista arbetsdas 8r,

r Erland KAll€n iir tjiinstledig sitt sista Ar, det iir planerat att han kommer tillbaka till
MISU i juli 2017.

. Rekyteringsprocess ltir att ersa$a Gdran Hallengen i verkstaden, som gir i pension

vid irsskiftet, startar efter sommaren. Processen startar med att ta fiam roll- och
kompetensbeskrivning. Kompetens som diskuteras ?ir instrumentmakare samt kunskap
i elektronik

o Befordringsnlmnden rekommenderar att Heiner Ktirnich adjungeras som professor.

Beslut fattas av rektor.

Ovrigt

o Fysikum har godkiint kursplanen fiir Modem fysik, astronomi, meteorologi och klimat
(FK4U7), ddt MISU ska undervisa i kursdelen "klimat och vader", 5 hp; se bilaga 7.

o Miljdfdrvaltningen gjorde ett tillsynsbesdk den 2 juni, endast smiirre anmiirkningar
noterades, ingen anmiirkning pi verkstaden. Ordftiranden tackar Agneta Ohrstrtim och
Nils Walberg ftir ett viil genomftirt arbete.

. MEX - det nya telefonsystemet startar den l5 juni.

. Omredesniimnden har beslutat att Bolincentret och Ekoklim ska g& samman den I juli
2016.
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Meteorolo giska institutionen

Ekonomisk uppfiiljning (Bilaga 1)

Albert de Haan gick igenom utfallet ftjr ftirsta kvartalet 2016, bilaga I till kallelsen.

Stlrelsen tackar Albert de Haan och lade uppfdljningen till handlingarna.

Underlag fiir MISUs stiillningstagande om framtida lokalisering (Bilaga 2)

Annica Ekman redoglorde fcir bakgrunden till lrendet. Arendet diskuterades i

styrelsen, och ordfrirande betonade att alla extra synpunkter dr vrilkomna. Beslut om

huruvida MISU ska delta i diskussionerna om lokalisering i Nya Albano tas vid nasta

styrelsemdte i september.

Ombyggnation av gf,stforskarrummet (Bilaga 3)

Ordftrande redogjorde fdr bakgrunden till Arendet. Styrelsen beslutade att upphdva

det tidigare beslutet (2014-@-24)- Styrelsen ger prefekten i uppdrag att fana nyt

beslut.

$ 8 Utkast nya kursplaner (Bilaga 4)

o Studierektor redogjorde ftir bakgrunden till iirendet. Studievligledare Anna-Karin
Waldau adjungerades till denna punkt.

. Klimat och atmosfiirens dynamik (MO400l ): kursplanen godkiinns med smdrre
justeringar; namnet beh6ver klarg<iras.

. Meteorologi, sjalvsandigt arbete (MO6003): kursplanen godkinns, inga
kommentarer

. Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi (MO70l9): kursplanen godkiinns
med kommentaren att se Over fdrkunskapskaven.

. FjAnanalys i atmosftir och hav (MO7026): kursplanen godkiinns med kommentaren
att se 6ver fOrkunskapskraven med input frin Jcirg Gumbel.

o Praktisk meteorologi (MO8003): kursplanen godklinns med kommentarer flin Jiirg
Gumbel, allmiin formulering motsvarande 90hp mm.

o Modellering av storskalig cirkulation (MO70l9): kursplanen godkiinns.
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r Vlder, klimat och samhiille: kursplanen godkiinns med kommentaren att se 6ver
Itirkunskapskav och formulering om obligatorisk niirvaro. Ytterligare fdriindringar kan
komma att ske efter diskussioner med iiwiga inblandade institutioner.

. Stfelsen delegerar till studierektor att komma med slutgiltiga fdrslag pfl kursplaner.
Den I 1 augusti ska fdrslagen lAmnas till grundutbildningsberedningen.

S 9 Handlingsplan miljiiarbete (Bilaga 5)

Punkten bordliggs till niista mdte di ingen representant fran miljdgruppen kunde
niirvara.

S 10 Antagning av doktorsnder*

Ordfdrande inlormerade om att det linnu inte finns slutkandidater.

$ ll Fiirslag pfr miitesdatum ftir institutionsstyrelsen ht-16 (Bilaga 6)

Fdrslaget godklindes.

$ f2 Owiga frigor

Inga dvriga frigor.

MOtet avslutades kl. l2.00
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