
	SBU	–	Tema	GEO	möte	25	151016	telefonmöte		
(the	meeting	was	performed	in	English	but	the	notes	will	continue	to	be	in	Swedish)	

Närvarande	 	 	 	 Frånvarande	 som	nämns	
Sven Agardh, LTH (SA) 
Maria Ask, LTU (MA) 
Gerhard Barmen, LTH (GB) 
Denis Jelagin, KTH (DJ) 
Erika Tudisco, LTH (ET)   Stefan Larsson, KTH (SL) 
     
 
     
1. Föregående	aktionspunkter	

Generellt påminns 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		

Inget nytt att rapportera. 

B.	Forskarutbildningen		

Fler preliminära eller slutliga doktorandkursbeskrivningar efterfrågas för vidare spridning av GB inom 
Tema GEO!!! 

 
 
 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

Endast vägbyggnad vid LTH och geoteknik/bergmekanik vid KTH hade skickat in listor enligt punkt 21-4 ovan 
över tillgängliga laboratorieresurser till GB senast den 14 oktober 2015. ALLA OMBEDS ATT 
SNARAST FYLLA PÅ MED SINA BESKRIVNINGAR!!! 

B.	Nya	utlysningar	

Nya projektidéer och SBU:s inspel till forskningspropositionen diskuterades kortfattat. 
 

 

4.	Andra	nyheter	

Chalmers är beredda att stå för arrangemangetav en uppföljare till det omtyckta Abisko-mötet och föreslår ett 
möte i mitten av juni 2016.   Mats Karlsson har lovat att ta fram ett utkast till program  med ett eller ett par 
spännande studiebesök och budget tillsammans med Lars Rosén. Ansökan om ekonomiskt bidrag bör skickas till 
SBU:s styrelse i mitten av november 2015. GB ska påminna dem om detta då ingen av dem deltog i mötet. 
 

5.	Övriga	frågor	

Avslutningsvis påmindes om telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar :  20/11 och 18/12 2015. Stående 
dagordning med ovanstående fem punkter.  

 


