SBU – Tema GEO möte 23 på Varbergs kurort 150820
Närvarande
Gerhard Barmen, LTH (GB)
Jan Laue, LTU (JL)

Frånvarande som nämns
Stefan Larsson, KTH (SL)

1. Föregående aktionspunkter
Vid mötet får GB i uppdrag att påminna alla om att regelbundet rapportera följande till temaledaren:
- 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 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 om annonsering av doktorandkurser diskuterades på nytt. JL föreslår att GB samlar in förslag på möjliga
doktorandkurser och sammanställer en lista som skickas ut cirka en gång varje halvår till alla doktorander
Därefter uppmanas doktoranderna att inleda en dialog med de kursansvariga vars kurser de är intresserade av. De
kurser som efter dialogen beslutas genomföras annonseras som tidigare via SBU:s webbplats men gärna också
via doktorandernas nätverk på sociala medier.
JL har själv intresse av att medverka i kurser kring tolkning av observationer och mätvärden samt jorddynamik.
3. Forskning
A. Pågående projekt
Betydelsen av aktionspunkt 21-4 framhävdes.
B. Nya utlysningar
Nya projektidéer diskuterades och ett område som har stor potential är reparation, ombyggnad och tillbyggnad
av hamnar. Inom detta område bör samverkan ske mellan flera temagrupper inom SBU, bl a Geoteknologi och
Vatten och miljö.
4. Andra nyheter
SBU:s styrelse är öppna för en ansökan om bidrag för en uppföljare till Abisko-mötet. Ansökan bör färdigställas
under hösten 2015 för att mötet ska kunna genomföras under våren/sommaren 2016. JL berättar om mycket
uppskattade årliga samlingar av doktorander med handledare i regionen södra Tyskland, Schweiz och Österrike.
5. Övriga frågor
Efter mötet anslöt vi till temagruppmötet Vatten och miljö och det bestämdes att vi skulle fortsätta att ha minst
ett gemensamt möte per år, i första hand i samband med SBU:s Högskolekonferens. Avslutningsvis 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.

