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IEA- och bitr. prefektinfo – 11 oktober 2010
Senaste info 27 september 2010.

Viktiga datum
26 oktober, kl 08.00, Edens Hörsal: Introduktionsdag för nya doktorander (in English)
28 oktober, IEA & Ideon: EU ADINE projekt workshop
2 november: M-specialiseringsinfodag för åk 3

Personal
Jonas: 40% tjänstledig för jobb på Grontmij AB.
Mats: 60% tjänstledig för jobb på Volvo. På IEA jämna veckor.
Magnus: 60% tjänst t o m 10-12-31 pga annan verksamhet.
Olof: 10% tjänstledig under 2010 och 2011.
Resor/semester:

Nya medarbetare
Från och med 27 september och två månader framåt är Tobias Caesar och Simon Nilsson projektanställda
på IEA för att arbeta med saker relaterat till Yurys projekt. Evripidis Karatsivos anlände till IEA 4
oktober och är nu doktorand på IEA inom området havsbaserad vindkraft (tillsammans med Lisa). Med
stor sannolikhet kommer IEAs förre medarbetare Dr Erik Lindblom att arbeta som projektforskare på IEA
med start inom kort och minst under 2011. Erik anställs 10% av IEA och Sweco AB finansierar
ytterligare 10% av Eriks tid vid IEA (= totalt 20%). Erik kommer att arbeta med styrning och modellering
av reningsverk.

Löneförhandlingar
Det nuvarande löneavtalet löpte ut 30 september 2010 och förlängs nu med automatik tills nytt avtal finns
på plats (gäller ej doktorander). De centrala förhandlingarna pågår och därefter ska lokala förhandlingar
genomföras. Räkna inte med att något nytt avtal finns på plats förrän omkring sommaren 2011.
Eventuella löneförändringar kommer att gälla retroaktivt från 1 oktober 2010.

Personalärenden hanteras nu av Henriette
För hantering av personalärenden hänvisas till Henriette som har erbjudit sig att hantera denna syssla
inom IEA.

Bisysslor
Alla lärare etc är enligt lag tvungna att uppge vilka bisysslor man har utöver sin verksamhet vid
universitetet. Numera (från och med november 2010) görs anmälan av bisysslor direkt i Primula-web av
den enskilde.

Gunnar i exjobbskommitté
Gunnar har blivit utnämnd att delta i den kommitté som ska utse årets bästa examensarbete i Sverige
inom området Automation (se http://nemonet.swefair.se/templates/FlexiblePage____176807.aspx). Priset
är en del av verksamheten under ScanAutomatic mässan i Göteborg 26-28 oktober.

Många pågående examensarbeten vid IEA
Ca 20 studenter genomför just nu sina examensarbeten vid IEA. Detta är mycket positivt.
Examensarbeten är ett utmärkt sätt att få specifika uppgifter utförda inom forskningsprojekt. Strävan bör
vara att varje doktorand har minst en exjobbare inom sitt projekt per år.

Exjobbsrapporter
Inför EQ11 granskningen har det kommit besked från högre ort om att det är centralt att i alla
exjobbsrapporter som utförs av mer än en exjobbare, en ordentlig redovisning ska bifogas i rapporten
avseende vilka moment och arbetsuppgifter respektive exjobbare har haft ansvar för och utfört. IEA har
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slarvat med detta tidigare.

GU investeringar IEA
Förutom redan gjorda investeringar till GU (baserat på särskilda pengar 2010) t ex nya stolar till
lablokaler och en mängd datorer och skärmar så har IEA nu en i princip färdig lista på ytterligare
investeringar som görs under hösten. Det handlar om diverse mätinstrument, kablar, 4 st CompactRIO
system från National Instruments, nytt system för PLC programmering, nätaggregat, probar, uppgraderat
system för PIC processorer, projektorer, utrustning till verkstaden inklusive studentverkstaden etc. Totalt
investerar IEA ca 600 kkr i GU utrustning under 2010.

Restaurant på Kårhuset
För närvarande bedrivs ingen restaurantverksamhet på Kårhuset. En ny ägare tar över
restaurantverksamheten med start 1 januari 2011.

Introduktionsdag för nya medarbetare 26 okt
Tisdag 26 oktober hålls en introduktionsdag för nya anställda i Eden’s hörsal kl 08.00 till 13.30.
Introduktionen ges på engelska och bör besökas av doktorander och andra som ännu inte har deltagit vid
motsvarande arrangemang tidigare år. Anmälan krävs. Se mer info i kafferummet. Please read the
program and register by sending an e-mail to:_sigurborg.ragnarsdottir@pers.lu.se_Deadline to register is
on Tuesday October 12th!

Ny ordförande i LUs styrelse
Margot Wallström har tackat ja till att bli ny ordförande för Lunds universitets styrelse med start 1 januari
2012. Förhoppningen är att Allan Larsson kan övertalas att stanna på posten ytterligare ett år innan
Margot tar över.

Info från LTH Teknikens Dag
IEA var representerade vid Teknikens Dag med en hybridcykel och den portabla Kraftsystemmodellen.
Utställningen var välbesökt. Stort tack till Henriette, Zhe, Conny och Fran som skötte om detta.

EU ADINE workshop
Inom det EU projekt där Olof, Jörgen, Johan och Francesco är eller har varit engagerade arrangerar IEA
en workshop för alla de internationella partnerna den 28 oktober. På förmiddag redovisas
forskningsverksamhet vid IEA och på eftermiddagen ges en mängd presentationer på Ideon. Olof
samordnar. Se mer info i kafferummet.

LU webplats
Den nya web platsen för Lunds universitet börjar ta form. Den engelska varianten är nu delvis i drift och
kan beskådas av alla. Lämnna gärna feedback, särskilt om du hittar betydande fel eller angelägna
ändringar. Kontakta isåfall megan.grindlay@rektor.lu.se eller maria.lindblad@fie.lu.se

Autonomiprojektet
Arbetet med LUs utökade autonomi från och med 1 januari 2011 går vidare. Rektor LU bjuder in til till
hearing i ärendet 14 oktober17.15-19.00 i Universitetshuset. Se info i kafferummet.

Ranking LU
I den senaste Times Higher Education ranking så hamnar Lunds universitet på 89 plats i världen, dvs det
bästa fullskaliga universitetet i Norden. Dock hamnar Karolinska institutet på plats 43. Inga övriga
universitet i Norden finns med bland de 100 bästa.

Genomför höstens kompetensutveckling
Anmäl dig till den mängd kurser för alla kategorier av medarbetare som finns tillgängligt via LU/LTH. Se
komplett info på http://www5.lu.se/o.o.i.s/3337
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Kurser, events mm
Onsdag 15 december: 6:e Pedagogiska Inspirationskonferensen
26-27 januari, 2011: Chalmers Energy Conference, se www.chalmers.se/energy/EN/latestnews/chalmers-energy
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