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Områdeskansliet för naturvetenskap 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 25 25 
 Södra huset A5  

 E-post:Ewa.Lach@su.se 
 

 
Kemiska sektionsberedningen,   

Torsdagen den 2 september kl. 09.00-11.00 via Zoom 

ZOOM-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/6282266619 
 
 

 
1. Minnesanteckningar från KSB 2021-05-27 (bilaga) 

 
2. Områdesnämndens föredragningslista vid sammanträde 9 september 2021 

(bilaga) 
 

3. Angående beslut om ny modell för debitering av allmänna lokaler, inklusive 
kompensation för att uppnå kostnadsneutralitet på områdesnivå (bilaga) 
  

4. Förslag till beslut gällande fördelning av förstärkning av basanslaget för 
forskning, enligt vårändringsbudget 2021 (bilaga)  
 

5. Rapportering gällande uppdrag rörande strategisk profilering (bilaga)  
 

6. Rapport från arbetsgrupp med uppdrag avseende KAW-satsningen inom ”data-
driven livsvetenskap” (DDLS) (bilaga)  
 

7. Diskussion om åtgärder för att institutioner/motsvarande fortsatt ska våga söka 
EU-bidrag med begränsade möjligheter till OH-uttag (bilaga)  
 

8. Översyn av rutiner avseende WAF-processen – diskussion (bilaga)  
 

9. Anställningsärenden och relaterade frågor 
a. Status för pågående rekrtyteringar 
b. Angående digitala möten gällande BFN och LFN efter Corona 
c. Forskares möjlighet att ansöka om befordran till professor – diskussion 
avseende kriterier och process (bilaga) 

 
10. Grundutbildningen samt utbildning på forskarnivå 

a. Granskare till höstens utbildningsgranskningar (diskussion) 
b. Arbetsgruppernas rapporter samt utredning med anledning av förändringar 

av lärarutbildningarnas styrning och organisation (bilaga - information)  
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c. Förslag till beslut rörande sammanslagning av ämnesdidaktiska 
institutioner (bilaga) 

d. Uppföljning av coronapandemisituationen inför hösten  
e. Antagningsstatistik Ht2021 (bilaga)  
f. Delårsbokslut 2021 (bilaga) 

 
11. Rapport från arbetsgrupp med uppdrag rörande Kemilärarnas resurscentrum 

(KRC) (bilaga)  
 

12. Rapport från arbetsgrupp avseende uppdrag gällande framtida organisation av 
verksamheten vid Meteorologiska institutionen (bilaga)  
 

13. Uppdrag avseende utbildning med fokus på ledarskap ur ett 
jämställdhetsperspektiv för forskningsledare – delrapportering (bilaga) 
 

14. Inför budget 2022 – inkomna äskanden  
a. Finansiering av Stockholms matematikcentrum (SMC) (bilaga)  
b. Bergianska botaniska trädgårdens äskande om en utökad anslagsram 

(bilaga) 
c. Övriga budgetrelaterade kostnader (Budget 2021 finns här) 
 

15. Information om behovsinventering av forskningsinfrastruktur 2021 (bilaga) 
 
16. Mötestider våren 2022 (bilaga)  

 
17. Anmälan av sektionsdekanus delegationsbeslut (bilaga) 

 
18. Övriga frågor 

 
19. Information från sektionsdekanus och vice sektionsdekanus 
 

 




