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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 14 oktober kl. 09.00-11.00  

Lokal: Kungstenen, Aula Magna 
 
Gemensam lunch på Fakultetsklubben kl 11.30 för de som vill! Anmäl ditt intresse till Erik 
Lindahl senast tisdag den 12 oktober så vi kan boka platser. 

 
 

1. Minnesanteckningar från KSB 2021-09-02 (bilaga) 
 

2. Områdesnämndens föredragningslista vid sammanträde 21 oktober 2021 
(bilaga) 

 
3. Förslag till beslut om process och kriterier för områdets råd till rektor i de få 

undantagsfall där institutioner/motsvarande anhåller hos rektor om att ge en 
forskare rätt att, när tiden är mogen, söka befordran till professor (bilaga) 
 

4. Diskussion om tillsättning av arbetsgrupp och uppdrag att se över 
Naturvetenskapliga områdets hela fördelning av anslagsmedel för forskning 
och forskarutbildning till institutioner/motsvarande (bilaga) 
 

5. Slutrapport av uppdrag gällande utbildning med fokus på ledarskap ur ett 
jämställdhetsperspektiv för forskningsledare (bilaga) 
 

6. Slutrapport från implementeringsgrupp rörande områdets mekaniska 
verkstadsservice (bilaga) 
 

7. Information avseende beslut gällande förändring av debiteringsmodell för 
allmänna lokaler, inklusive kompensation för kostnadsneutralitet på 
områdesnivå (bilaga)  
Kompensation för kostnadsneutralitet på institutionsnivå inom området 
 

8. Förslag till beslut att rekommendera rektor en överflyttning av 
centrumbildningen Kemilärarnas resurscentrum (KRC) från Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapernas didaktik (MND) till Institutionen 
för biokemi och biofysik (DBB) (bilaga) 
 

9. SciLifeLab-/SFO-budget 2022 – diskussion (bilaga) 
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10. Äskanden inför budget 2022 

a. Äskande om medel för fortsättning av Stockholms matematikcentrums 
verksamhet 2022–2025 (bilaga) 

b. Äskande om finansiering av KRC:s verksamhet med anledning av 
överflyttning från MND till DBB (bilaga) 

 
11. Anställningsärenden  

 
12. Grundutbildningen samt utbildning på forskarnivå 

a. Diskussion gällande universitetsgemensam alumnenkät – resultat 
sammanställda dels för hela SU och dels för Naturvetenskapliga 
området (bilaga)  

b. Antagningsstatistik Ht2021 (registrerade studenter) (bilaga)  
 

13. Diskussion gällande förslag om byte av värdinstitution för centrumbildning: 
Överflyttning av Bolincentret för klimatforskning från Institutionen för 
geologiska vetenskaper (IGV) till Institutionen för miljövetenskap (ACES) 
(bilaga) 
 

14. Diskussion om fakultetens och sektionens jävshantering (om tid finns) 
 

15. Anmälan av sektionsdekanus delegationsbeslut (bilaga) 
 

16. Övriga frågor 
 

17. Information från sektionsdekanus och vice sektionsdekanus 
 

 

 




