SBU – Tema GEO möte 27, 160122 telefonmöte
(the meeting was performed in English but the notes will continue to be in Swedish)
Närvarande
Gerhard Barmen, LTH (GB)
Ola Dahlblom, LTH (OD)

Denis Jelagin, KTH (DJ)
Jan Laue, LTU (JL)

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 fortsatt arbete med undervisningen i LTU:s nya ”filial” i Filipstad. KTH flyttar kandidat- och
högskoleingenjörsutbildningarna till huvudcampus i Stockholm omkring 2017/18.
B. Forskarutbildningen
JL planerar en kurs inom ”Soil Dynamics” som är lämplig för deltagande på distans första delen av hösten 2016.
Vi diskuterar kostnader för doktorandkurser och i första hand är tanken att vi ska öppna upp våra kurser för
varandra utan kostnad, men det är fritt fram för varje kursgivare att ta ut en viss avgift för kostnader som man
inte kan täcka på annat sätt, t ex förbrukningskostnader i laboratorier och omkostnader för gästföreläsare. SBU
centralt ger inte bidrag för rena doktorandkurser däremot arbetar SBU:s styrelse med att söka pengar från
FORMAS för koordinering av de olika temagruppernas forskarskolor. JL tar kontakt med Martin Nilsson, SBU:s
koordinator, och DJ tar kontakt med Johan Silfwerbrand, SBU:s ordförande, för att höra vilket underlag de kan
behöva från oss och bidra i ansökningsprocessen.
3. Forskning
A. Pågående projekt
GB hade strax innan mötet skickat ut en sammanställning av de listor enligt punkt 21-4 ovan över tillgängliga
laboratorieresurser som kommit in. Eftersom underlaget kommit sent tas diskussionen upp igen vid mötet den
12 februari 2016. GB ska se till att även fältundersökningsutrustning kommer med i sammanställningen.
B. Nya utlysningar
Inget nytt.
4. Andra nyheter
Ingen från Chalmers var med men det betonades att det brådskar med att bestämma datum för en uppföljare
till det omtyckta Abisko-mötet. SBU:s styrelse har utlovat ett bidrag om 55 kkr under förutsättning att tidpunkten
för aktiviteten fastställs och att kostnaderna bantas.
Riksrevisionen efterlyste forskare med erfarenhet av hantering och sanering av förorenad mark. Lars Rosén,
Sven Knutsson och Torleif Dahlin nämndes och GB har skickat deras namn vidare .
5. Övriga frågor
Avslutningsvis påmindes om telefonmöten kl.10.00-max 11 följande dagar : 12/2, 18/3, 15/4, 13/5 och 17/6
2016. Stående dagordning med ovanstående fem punkter.

