SBU – Tema GEO möte 19, 150313 telefonmöte
Närvarande
Gerhard Barmen, LTH (GB)
Denis Jelagin, KTH (DJ)
Stefan Larsson, KTH (SL)
1. Föregående aktionspunkter
Påminnelser om ständigt aktuella handlingspunkter:
Alla ombeds att till temaledaren rapportera in följande:
- Pågående och nystartade större projekt samt publikationslistor för annonsering på SBUs hemsida.
- Kommande doktorandkurser för annonsering på SBUs hemsida.
- En kort sammanställning av aktuell GU-verksamhet vid respektive högskola som utgångspunkt för fortsatta
diskussioner.
- En kort sammanställning av aktuell doktorandverksamhet vid respektive högskola som utgångspunkt för
fortsatta diskussioner.
Påminnelser om ej avslutat arbete från tidigare möten.
Aktionspunkt 10-1a: Forskningsfinansieringslandskapet för Tema GEO. SL ska fundera på ett alternativt
upplägg till plansch.
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.
Aktionspunkt 13-2: SK ska göra ett nytt försök att få till en sammanställning kring forskarutbildningskurser.
Sven har skickat den sammanställning som gjordes för perioden 2007-2010 som en inspiration till alla.
Aktionspunkt 13-5a: LOE skickar ut ett upprop om NGL som bör gå via högskolornas rektorer.
2. Utbildning
A. Grundutbildningen
SL uppmärksammar att ett par LTH-studenter gjorde en fin examensarbetspresentation vid Grundläggningsdagen
för ett par dagar sedan. I övrigt vilade frågan på detta möte.
B. Forskarutbildningen
Frågan om hur vi ska få till mera utbyte och samverkan mellan högskolorna när det gäller doktorandkurser
diskuterades ännu en gång med utgångspunkt i aktionspunkt 13-2. SL berättade att en stor del av
doktorandkurserna på KTH är obligatoriska, vilket begränsar utrymmet för utbyte mellan högskolorna. För att få
till en levande information om kurser som är på gång och för att öka intresset borde någon, kanske
doktorandgruppen själv, sprida informationen via Facebook-forum, LinkedIn eller liknande.
3. Forskning
A. Pågående projekt
Frågan vilade på detta möte.
B. Nya utlysningar
Frågan vilade på detta möte.
4. Andra nyheter
GB och DJ gav en kort redogörelse för det mycket lyckade Abisko-mötet 4-6 mars. En utvärderingsenkät är på
gång och en sammanställning kommer att skickas ut inom ett par veckor.

Tema Geoteknologis medverkan och presentation vid SBU:s Externa råds möte den 7 maj i Stockholm blev
dagens huvudpunkt. Förutom GB kommer MA och DJ att medverka vid den muntliga presentationen. De
närvarande tycker det är viktigt att göra en gemensam och enhetlig presentation som ger en samlad bild. Det
finns en stor risk att Externa rådet blir förvillade och förvirrade om vi tar med för många saker, har för många
talare eller låter det spreta för mycket.
Som sagts tidigare bör vi framhäva olika former och sätt att samverka mellan de fyra högskolorna och som i
olika grad underlättas av SBU. Gemensamma verksamhetsområden att belysa kan vara numerisk modellering
och avancerade laboratorieförsök. Det behövs också en kort översikt av verksamheten inom Geoteknologi och
vägbyggnad vad avser GU och FU.
GB ska försöka skicka ut ett första utkast strax efter påsk för gemensam bearbetning. SL betonar att GB får
samordna och styra om det finns tendenser till rörighet och spretighet.
5. Övriga frågor
Påmindes om telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar 17/4, 22/5 och 26/6 2015. Stående dagordning med
ovanstående fem punkter.

