
SBU	–	Tema	GEO	möte	14,	140912	telefonmöte	

Närvarande	 	 	 	 Frånvarande	
Gerhard Barmen, (GB)   Claes Alén (CA)   
Sven Knutsson (SK)   Stefan Larsson (SL) 
Tommy Edeskär (TE)   Maria Ask (MA) 
Ola Dahlblom (OD) 
 
 

1. Föregående	aktionspunkter	

Kvarvarande handlingspunkter samt påminnelser om ej avslutat arbete från tidigare möten. 
Aktionspunkt 10-1a: Forskningsfinansieringslandskapet för Tema GEO. Stefan ska fundera på ett alternativt 
upplägg till plansch. 
Påminn Aktionspunkt 10-2a: Alla ombeds rapportera in pågående och nystartade projekt samt publikationslistor 
för annonsering på SBUs hemsida via temaledaren! 
Aktionspunkt 10-4: MA har i mars 2014 slutfört verksamhetsberättelsen för perioden mars 2011-augusti 2013. 
GB tar på sig att försöka skriva och cirkulera en kort verksamhetsberättelse för perioden september 2013-augusti 
2014 innan nästa möte. 
Aktionspunkt 12-1: Högskolerepresentanterna ska rapportera till temaledaren (numera GB) om kommande 
doktorandkurser. Temaledaren ansvarar för att kursinformationen publiceras på SBUs hemsida.  
Aktionspunkt 13-2: SK ska göra ett nytt försök att få till en sammanställning kring forskarutbildningskurser. 

Aktionspunkt 13-5a: LOE skickar ut ett upprop om NGL som bör gå via högskolornas rektorer. 

Aktionspunkt 13-5d: SK och GB tar fram ett underlag för ansökan till SBU:s styrelse som har ganska god 
ekonomi för det kommande året. 
 
 

2. Utbildning	

A.	Grundutbildningen		

Kennet Axelsson håller på med ett nytt större kompendium för CI/Master på svenska. Lärobok på grundnivå. 
Ska ges ut på förlag 2015. Representanter för SBU kan få ge synpunkter på manuskriptet, troligen under 
november-december 2014. SK och OD ge gärna synpunkter. Luleå kommer troligen att komplettera kompendiet 
med delar av Craigs bok och i Lund utvecklar Ola ett eget kompendium för HI-utbildningarna. Det finns behov 
av förnyelse av utbildningsmaterial på grundläggningstekik- och fk-nivå. Behov av både handberäkning och 
FEM. 

 

B.	Forskarutbildningen		

Sven jobbar vidare enligt aktionspunkt 13-2.. 

Vad gör man i Norge? Kanske det vore intressant att ha ett utbyte över Riksgränsen med doktorander och 
doktorandkurser? 

 
 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

TE berättar om tvådoktorandprojekt kring tjällyftning och tjällossning kopplat till vägbyggnad. Vidare pågar 
forskning kring släntstabiliseringsmodellering för vattenkraftstillämpningar. 

 

B.	Nya	utlysningar	

Inget stort nytt på gång?? 
 

 

4.	Andra	Nyheter	

Inga andra nyheter togs upp. 
 



5.	Övriga	frågor	

Telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar bestämdes: 17/10, 14/11 och 12/12 2014 samt 16/1, 13/2, 13/3, 
17/4, 22/5 och 26/6 2015. Stående dagordning med ovanstående fem punkter.  

 

Det är viktigt att doktorander och nytillkomna medarbetare lär känna varandra inom geoområdet. Ett möte med 
korta presentationer och kanske en gemensam exkursion Luleå/Kiruna/Abisko-trakten en fredag i mars med 
möjlighet att stanna kvar över veckoslutet skisseras. Detta bör arrangeras cirka vartannat år. SK och GB ska 
arbeta vidare med ett äskande till SBU:s styrelse angående detta fysiska möte enligt aktionspunkt 13-5d. 
 

 


