IEA
IEA- och bitr. prefektinfo – 10 maj 2010
Senaste info 26 april 2010.

Viktiga datum
10 maj, kl 13-17, sal M:E: Workshop on “Risk and vulnerability in infrastructures” (Olof organiserar)
11 maj, kl 10.15, sal M:B: Jonas disputerar
slutet av vecka 20: sannolik tid för utrymningsövning i M-huset
21-23 maj: Lundakarnevalen (Rätt&FelKarnevel)
25 maj, kl 13.15-16: Lärarmöte Maskin
26 maj (heldag): IEA studiebesök Rödsand 2
28 maj: Promovering 2010 med Jonas i hatt och frack
1 juni: Dr Xavi Flores till IEA (minst 3 månader)
2 juni, kl 16.00, Fakultetsklubben: CF Syd årsstämma.

Personal
Jonas: 30% tjänstledig för jobb på Grontmij AB.
Mats: 60% tjänstledig för jobb på Volvo. På IEA jämna veckor.
Avo: 20% tjänstledig för arbete vid Tallins tekniska universitet.
Magnus: 60% tjänst t o m 10-12-31 pga annan verksamhet.
Olof: 10% tjänstledig under 2010.
Resor/semester: Carina har semester vecka 21, Ulf semester 14, 26-27 maj.

IEA utflykt/studiebesök Rödsand 2, 26 maj
Avfärd (buss) från M-huset kl 08.15. Beräknad hemkomst kl 19.30. Detaljprogram har skickats ut av
Ingmar. Det finns fortfarande platser kvar. Låt inte denna chans gå förbi dig.

Bokslut 2009
Efter införandet av det nya overhead systemet vid LU tillsammans med diverse komplikationer beroende
på institutionssammanslagningen har det varit svårt att veta hur resultatet för 2009 såg ut på
avdelningsnivå. Totalt gick MIE med plus, ca 600 kkr. Nu ser vi att avd Elmät gjorde en vinst på ca 1.600
kkr, avd Teknisk Geologi en förlust på ca 600 kkr och avd IEA en förlust på ca 300 kkr. För IEA var det
GU som gav förlust (ca 350 kkr) medan forskningsverksamheten gjorde ett mindre plus (ca 30 kkr).
Sålunda ett negativt resultat för IEA men inte alls så illa som det först såg ut att kunna vara.

Två nya doktorandtjänster
Inom kort annonserar IEA i Ny Teknik om två doktorandtjänster avseende Havsbaserad vindkraft
(Jörgens nya projekt). Finansieringen är ännu inte helt beslutad men signalerna från Elforsk (Elektra och
Vindforsk) är så starka att vi drar igång processen så att vi förhoppningsvis kan ha doktoranderna på plats
när projektet inleds 1 september. Påpeka möjligheten att bli doktorand för lämpliga vänner och kontakter.

Ny forskarstuderande
Alla beslut och avtal avseende Rasmus Andersson är nu klara. Detta innebär att från 1 jan 2010 är
Rasmus forskarstuderande vid IEA (Mats/Avo handledare). Rasmus har sin tjänst på Volvo som tidigare
men kommer inom ramen för denna att genomföra sina forskarstudier.

Ny videokamera till IEA
En ny, modern och halvprofessionell videokamera har köpts in genom GD’s försorg. Nu är det inget som
hindrar att man dokumenterar experiment etc i rörliga bilder. Kameran kommer som vanligt att förvaras i
GD’s säkerhetsskåp men kan självklart användas av alla på IEA.

IEAs ICA-kort stulet
IEAs nya kreditkort för inköp på ICA Tuna verkar ha stulits innan vi ens hann börja använda det. Det
verkar vara en impulsstöld när kortet låg obevakat under några minuter. Detta befäster bara den gamla
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devisen at vi måste vara uppmärksamma, låsa in/ta hem värdesaker, alltid låsa dörrar etc. Kortet är nu
spärrat och ett nytt är på väg.

Beställ P-dekal
Kom ihåg att via nätet beställa P-dekal för kommande termin eller läsår. Se info i kafferummet.

Ordning och reda i lab och labutrustning
Håll god ordning i lablokalerna. Ställ tillbaka utrustning på sin plats när du är klar med den. Om någon
utrustning går sönder så var inte rädd för att tala om detta. Meddela GD så att utrustningen kan repareras
eller ny utrustning köpas in istället för att bara sätta tillbaka trasig utrustning i skåpen. Om du tillfälligt
lånar hem utrustning eller av annan anledning flyttar utrustning till lokaler utanför IEA så skriv upp detta
på våra särskilda blanketter för detta (finns hos GD, Carina och vid postfacken) så att IEA har litet koll på
var vår utrustning befinner sig.

Kontorsutrymmen IEA
Vi börjar få viss brist på kontorsplatser, speciellt som ytterligare personer är på väg in till IEA och vi har
ganska många personer som inte jobbar heltid på IEA. Ett förslag är att vi flyttar biblioteket till Gustafs
gamla rum och på sätt frigör utrymme för 2-3 arbetsplatser i gamla biblioteket. Det nya biblioteket skulle
då kunna bli ett trevligt bibliotek kombinerat med ett mera professionellt mötesrum. Gunnar och Ulf ska
inom kort också flytta tillbaka våra datorservrar till det lilla serverrummet och på så sätt kan 3 goda
arbetsplatser skapas i det rum där servrarna står för närvarande. Slutligen blir det nog så att IEA personal
med begränsad anställningsgrad får vara beredda på att dela plats eller sitta på litet varierande platser vid
de tillfällen när de är på IEA. Dessutom är hela M-huset för närvarande helt uppbokat så det finns inga
extra rum att hyra.

M-utbildningen
M-programledningen kallar alla lärare på M-programmet till möte tisdagen 25 maj kl 13.15 till 16.00.
Man vill bl a diskutera M-programmets framtid, utbildningsverkstaden, klassning av kurser etc. Man har
dessutom gjort en SWOT analys av M-programmet, vilket finns att läsa i kafferummet.

M-huset
Principen med att serviceenheten har hand om receptionen i M-huset verkar fungera tillfredsställande.
Passagekontrollsystem kommer sannolikt under hösten, även M:A,B,E torde få detta system.
Diskussioner finns också om att göra något med innergården för att fräscha upp huset. Låghusdelen av Mhuset ska vara färdigrenoverad till höstterminen 2012. Skyddsrond har gjorts i M-huset vilket har lett till
ett antal påpekanden. Dessa berör dock i ovanligt liten omfattning IEA.

Utrymningsövning M-huset
Sannolikt kommer en utrymningsövning i M-huset att genomföras i slutet av vecka 20 (17-21 maj).
Åtgärder vid brand:
1) Rädda personer i omedelbar fara
2) Larma brandförsvaret, 112
3) Varna övriga som hotas
4) Släck branden om möjligt om du har tillgång till släckutrustning
5) Utrym lokalen via närmaste nödutgång. Bege dig till någon av M-husets återsamlingsplatser
(gräsplanen utanför M-husets huvudentré och parkeringsplatsen på M-husets baksida
6) Stäng dörrar för att minska rökspridning
7) Använd ej hissar
8) Stanna på återsamlingsplatsen tills annat besked ges
Om du undervisar: Som lärare har du särskilt ansvar att informera studenterna om att utrymning ska ske.
Om utrymningslarm ljuder skall utrymning ske oberoende av vilken aktivitet som pågår. Det är inte
tillåtet för någon att stanna i byggnaden.
Se vidare info i kafferummet.

LTH firar 50 år
2011 firar LTH 50-års jubileum. Jubileumsveckan blir 26 sept – 2 oktober med fester, teknikens dag,
spex, sångarstrid etc. Jubileumsbok kommer att författas och en mängd andra events att genomföras
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under hela året. Nu behövs ditt engagemang, idéer och bidrag. Förslag skickas via email eller skrivs in på
jubileumshemsidan www.lth.se/jubileum Dela med dig av dina bästa minnen från LTH (skrivs in på
hemsidan) etc etc. Se mer info i kafferummet.

Lunds universitet
Söktrycket är mycket högt för närvarande. Ca 60.000 studenter har sökt till LU inför hösten 2010. LU
räknar med att växa ca 1 miljard kronor (från nuvarande ca 5 miljarder kr) inom de närmaste åren. En ny
beräkningsmodell för hur universitetet fördelar fakultetsmedel till områdena håller på att tas fram
(aktiveras tidigast 2012). Dessutom håller LTH på att ta fram en ny modell för hur dessa fakultetsmedel
sedan fördelas till institutionerna. Oklart hur LTH och MIE kommer att påverkas. Mycket arbetet pågår
centralt på LU med anledning av de tre propositionerna (avseende autonomi, studieavgifter och
kvalitetsutvärdering). LU vill också börja bygga bostäder till studenter för att öka attraktionskraften och
lösa ett mångårigt problem i Lund. Ett förslag finns för byggnad av ca 1000 studentbostäder, främst på
Campus LTH. Detta ska nog också ses som ett försök att levandegöra Campus LTH utanför arbetstid.

Campus Helsingborg fyller 10 år
Campus Helsingborg fyller 10 år och bjuder in till jubileumsfirande 27 maj (se info i kafferummet).

Ranking LU
Den nya svenska universitetsrankingen (URANK) för 2009 har presenterats. LU rankas totalt på 5:e plats
i landet (efter KI, Handels, SLU och Uppsala). Inom områdena “Vård och Medicin” samt
“Naturvetenskap och Teknik” rankas Lund högst i landet (för ”Naturvetenskap och Teknik” före Uppsala,
Chalmers och KTH). Se rankinglistor i kafferummet.

KF Sigma utförsäljning
KF Sigma rear ut ett 50-tal titlar för 25 kr/bok. I princip bör vi köpa in ett ex av varje till biblioteket.
Markera i listan i kafferummet vilka böcker du tycker skulle vara av intresse för IEA så beställer vi dem.

Kurser, events mm
Torsdag 27 maj: Campus Helsingborg firar 10-årsjubileum
Tisdagen 8 juni kl 13.00 – 15.30, Hörsalen IKDC: Introduktion för nyanställda
8-9 juni, Kårhuset LTH: Reglermöte 2010

Forskarluncher på Ideon under 2010: 6/5, 16/9, 14/10, 18/11
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