IEA
IEA- och bitr. prefektinfo – 8 november 2010
Senaste info 25 oktober 2010.

Viktiga datum
9 november, kl 8.30 – 12.00: LTH ”Doctoral student introduction” (in English)
9 november, afternoon: Education in fire safety for non-Swedish speaking persons at IEA (compulsory)
12 november, kl 10.30, M:IEA: Exjobbsredovisning
17 november, kl 9.00 – 15.00, Kongresscentrum LU: iBITS (fd Stora IT-dagen)

Personal
Jonas: 40% tjänstledig för jobb på Grontmij AB.
Mats: 60% tjänstledig för jobb på Volvo AB. Oftast på IEA jämna veckor.
Avo: 20% tjänstledig för arbete på MagComp AB.
Magnus: 60% tjänst t o m 10-12-31 pga annan verksamhet.
Olof: 10% tjänstledig under 2010 och 2011.
Resor/semester:

Nya medarbetare till IEA
Avtalet mellan IEA och SWECO är nu godkänt vilket innebär att Dr Erik Lindblom åtminstone fram till
årets slut 2011 kommer att vara 10% anställd på IEA och dessutom arbeta ytterligare 10% av sin tid på
IEA (finansierat av SWECO). Erik kommer att arbeta med Ulf och Xavi inom vattenområdet.

Nya gäster till IEA
Under februari och mars 2011 kommer en spansk doktorand med egen finansiering från Barcelona till
IEA för att arbeta med reningsverksmodeller med Ulf och Xavi. En doktorand med egen finansiering från
Johns Hopkins i USA kommer under 4-6 månader 2011 att vara på IEA och arbeta inom området
riskhantering med Jonas och Olof.

Exjobbsredovisning 12 nov
12 november kl 10.30 i sal M:IEA presenterar Kristoffer Nilsson sitt examensarbete ”Dynamic modelling
of a double fed induction generator from measured data”. Arbetet har utförts på Vattenfall och examinator
är Jörgen Svensson.

Introducering av specialiseringar för M
2 november hade M-programmet en heldag med information om vilka specialiseringar de kan välja. IEA
var väl representerade med Ulf som presenterade specialiseringen Produktion och Gunnar/Henriette som
presenterade Mekatronik. IEA hade också ett presentationsbord med kursmaterial och posterskärmar i
foajén under hela dagen.

EU-Adine workshop
28 oktober arrangerade Olof en internationell workshop inom EU Adine projektet på IEA och Ideon.
Samtliga IEAs forskningsprojekt inom Kraftområdet presenterades med postrar i lab 7. Hela
arrangemanget förlöpte mycket väl.

Centralt löneavtal för SACO-S
SACO-S (som hanterar de flesta anställda vid IEA) och arbetsgivarverket har nu slutit ett centralt avtal.
Det nya med avtalet är det löper utan tidsgräns vilket är nytt i detta sammanhang. Avtalet ska nu
förhandlas vidare på lokal nivå – det kommer sannolikt ta avsevärd tid (se mer info om avtalet i
kafferummet).

Färs & Frostas forskningspris
Forskningspriset från Färs och Frosta Sparbanksstiftelse är nu utlyst avseende särskilt framstående
avhandlingsarbete framlagt vid LTH. Förslag på mottagare ska nomineras senast 11 februari 2011 till
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LTH Kansli. Prissumman är 100 kkr. Ett par personer från IEA har tidigare år erhållit detta pris. Se mer
info i kafferummet.

Brandskyddsutbildning för ej svensktalande medarbetare
En särskild brandskyddsutbildning kommer att genomföras för icke-svensktalande medarbetare i Mhuset. Denna genomförs på eftermiddagen den 9:e november (LTHs introduktion för utländska
doktorander hålls på förmiddagen). Observera att enligt svenska lag ska samtliga medarbetare på en
svensk myndighet genomgå denna utbildning och dessutom ska utbildningen sedan upprepas minst vart
femte år. Henriette har skickat ut riktad information till berörda personer via mail.

Vindkraftskurs vid IEA 2011/2012
Det är nu i princip klart att utbildningsnämnden kommer att godkänna den föreslagna kursen i Vindkraft
som håller på att utvecklas av främst Jörgen. Kursen kommer att bli valbar för minst E- och Mprogrammen och förhoppningsvis för ytterligare några program.

Prefektval MIE 2011
Den 1 januari 2011 upphör förordnandet för Johan Nilsson som prefekt vid MIE. Johan har dock erbjudit
sig att fortsätta axla denna roll under den kommande treårsperioden. Detta förslag tillstyrks av MIEs
ledningsgrupp. Dock är det medarbetarna på avdelningarna som ska rekommendera en lämplig person
vilken rektor LTH därefter beslutar om. Diskussioner avseende förslaget kommer att föras på de tre
avdelningarna var för sig. För IEA gäller att bilda tre grupper (lärarpersonal, administrativ personal och
doktorander) som inom sin egen grupp diskuterar frågan och protokollför ett beslut. För lärargruppen
utses Olof att sköta detta, för admgruppen Carina och för doktorandgruppen Ingmar. Förslag till enkelt
protokoll kommer att skickas ut av Ulf till berörda ansvariga.

Träffa morgondagens studenter
I sedvanlig ordning ber LTH om frivilliga (forskare, lärare, doktorander) att föreläsa vid Natur-, Medicinoch Teknikdagarna (för inbjudna gymnasieskolor) vid LTH 7-11 mars 2011. Besked till kansliet senast 19
november. Vid motsvarande arrangemang 2010 deltog ca 6000 elever från drygt 80 skolor. Se mer info i
kafferummet.

Stora IT-dagen 17 nov
Stora IT-dagen (numera kallat iBITS) arrangeras 17 november (9.00 – 15.00) på Palestra och
Universitetshuset. Fritt inträde. Se mer info i kafferummet och på www.ldc.lu.se/ibits/

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

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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