
	SBU	–	Tema	GEO	möte	22,	150626	telefonmöte	

Närvarande	 	 	 	 Frånvarande	 som	nämns	
Gerhard Barmen, LTH (GB)   Stefan Larsson, KTH (SL) 
Lars Rosén, Chalmers (LR)   Sven Knutsson, LTU (SK)  

Maria Ask, LTU (MA) 
    

1. Föregående	aktionspunkter	

Påminnelser om ständigt aktuella handlingspunkter: 
Alla ombeds att till temaledaren rapportera in följande: 
- Pågående och nystartade större projekt samt publikationslistor för informationsspridning via 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 21-4: GB ska kartlägga vilka laboratorieresurser som finns inom Tema GEO och vilka som är 
kontaktpersoner, kostnader för forskare från andra högskolor och vilka regler som gäller. När kartläggningen har 
presenterats för Tema-gruppen ska den skickas till Externa Rådet för reflektion och synpunkter. 

 
 

2. Utbildning	

A.	Grundutbildningen		

Frågan vilade på detta möte. 

B.	Forskarutbildningen		

Frågan vilade på detta möte. 
 
 
 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

Frågan vilade på detta möte. 

B.	Nya	utlysningar	

BeFo har gett anslag till projektet ”Hållbar resursanvändning av undermarksrymden” som leds av Jenny 
Norrman, Chalmers. Projektet behöver ytterligare finansiering, men BeFos anslag är viktigt och intressant 
eftersom det innebär ett visst trendbrott vad gäller inriktning på forskningen. 
 

 

4.	Andra	nyheter	

Mötet ägnades främst åt att följa upp läget kring NGF och Oskarshamns Labs som togs upp på senaste mötet. 
 

5.	Övriga	frågor	

Påmindes om telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar : 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12 2015. Stående 
dagordning med ovanstående fem punkter. Dessutom kommer ett fysiskt möte med fokus på framtidsplaner, 
organisation och kommunikation att hållas kl.9.30-11.40 den 20/8 vid SBU:s högskolekonferens i Varberg. 

 


