SBU – Tema GEO möte 26, 151218 telefonmöte
(the meeting was performed in English but the notes will continue to be in Swedish)
Närvarande
Sven Agardh, LTH (SA)
Ola Dahlblom, LTH (OD)
Jan Laue, LTU (JL)

Gerhard Barmen, LTH (GB)
Fredrik Johansson, KTH (FJ)
Mats Karlsson, Chalmers (MK)

1. Föregående aktionspunkter
Generellt påminns alla om att regelbundet rapportera följande till temaledaren:
- Kommande doktorandkurser för annonsering på SBUs hemsida.
- En kort sammanställning av aktuell GU-verksamhet och doktorandverksamhet vid respektive högskola som
utgångspunkt för fortsatta diskussioner.
Påminnelser om ej avslutat arbete från tidigare möten.
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
JL berättar om svårigheter kring undervisningen i LTU:s nya ”filial” i Filipstad och MK om ett nytt pedagogiskt
pris om 100 kkr på Chalmers, annars inget nytt att rapportera.
B. Forskarutbildningen
FJ planerar en doktorandkurs inom ”Rock Mechanics” våren 2016 och JL planerar en kurs inom ”Soil
Dynamics” som är lämplig för deltagande på distans. Mer information kommer.
3. Forskning
A. Pågående projekt
De flesta har nu skickat in listor enligt punkt 21-4 ovan över tillgängliga laboratorieresurser. GB ska
sammanställa vad som finns för vidare diskussion vid mötet den 22 januari 2016. JL berättar att ett tidigare
gemensamt laboratorium nu splittras upp och lovar att komplettera med en lista från LTU kring mars 2016. MK
berättar att laboratorierna flyttas på Chalmers just nu och att det därför är lite osäkert vad som är tillgängligt men
att geotekniklaboratoriet är på väg att expandera. MK poängterar att vid ett ökat samutnyttjande av utrustning i
framtiden är det viktigt att kostnader för laboratorieanvändning tydligt tas med i ansökningar om
forskningsanslag.
B. Nya utlysningar
Nya projektidéer diskuterades kortfattat.
4. Andra nyheter
Chalmers (MK m fl) ska återkomma i januari 2016 med ett något mera preciserat programförslag för en
uppföljare till det omtyckta Abisko-mötet. Inom temagruppen tycker alla att uppläggningen som en
doktorandkurs är mycket intressant. SBU:s styrelse har utlovat ett bidrag om 55 kkr under förutsättning att
tidpunkten för aktiviteten fastställs (juni eller augusti 2016) och att kostnaderna bantas (främst billigare kost och
logi samt inga reseersättningar för tillresande). Temagruppen beklagar att arrangemanget till stor del måste
drivas ideellt eftersom det inte går att få SBU-ersättning för arbetstiden för arrangörsgruppen. Det vi kan göra är
att se till att olika lärosäten tar ansvaret olika år, då blir det förhoppningsvis inte så betungande totalt sett.
5. Övriga frågor
Avslutningsvis fastställdes telefonmöten kl.10.00-max 11 följande dagar : 22/1, 12/2, 18/3, 15/4, 13/5 och 17/6
2016. Stående dagordning med ovanstående fem punkter.

