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Närvarande	 	 	 	
Gerhard Barmen, LTH (GB)  Erika Tudisco, LTH (ET)  
Fredrik Johansson, KTH (FJ)    
 
       
1. Föregående	aktionspunkter	

Påminnelser om ej avslutat arbete från tidigare möten har flyttats in i texten nedan. 
 
 

2. Utbildning	

A.	Grundutbildningen		

Inga stora nyheter jämfört med föregående möte. 

 

B.	Forskarutbildningen		

GB påminns om att han skulle sammanställa alla de förslag till befintliga eller potentiella doktorandkurser 
som kommit in och föra in dem i ett schema för de närmaste cirka tre åren. Därefter kan alla som vill lägga till 
eller modifiera kursutbudet. FJ betonar att det är viktigt att lärandemål och kursbeskrivningar för alla aktuella 
doktorandkurser på de fyra lärosätena kommer med i denna sammanställning.  
 
 

 

3. Forskning 

A.	Pågående	projekt	

Aktionspunkt 21-4: Beskrivningen av laboratorie- och fältundersökningsutrustningen är nu hyfsat komplett och 
projektet anses därmed avslutat. GB påminns om att länka till avdelnings/laboratoriewebbplatser från 
SBU:s hemsidor och i fortsättningen är det upp till varje avdelning/institution att underhålla informationen och 
att eventuellt kontakta GB om nya webbplatser ska länkas. 

 
B.	Nya	utlysningar	

FJ berättar att anslag från BeFo, Trafikverket och SBUF gjort det möjligt att anställa två postdoktorer och en ny 
doktorand, den sistnämnda med start efter sommaren. Vid möte 37 tog MA på sig att tillsammans med BO 
och Jan-Erik Rosber träffa företrädare för Energimyndigheten i formen av en ”workshop” under hösten 
2017. I förlängningen vill vi förmå dem att satsa pengar inom området geoenerig/geotermi. 
 

4.	Andra	nyheter	

Doktorandträff  nr 3 efter Abisko och Hönö kommer att arrangeras av KTH under mitten-slutet av våren 
2018. Kontaktpersoner blir i första hand Johan Spross och Stefan Larsson. GB ombeds att påminna om att få ett 
preliminärt datum som kan börja spridas i början av hösten och ett preliminärt program senast i slutet av oktober. 
 

5.	Övriga	frågor	

ET berättade att hon fått pengar för en viss upprustning av geotekniklaboratoriet på LTH. Däremot är hon nästan 
ensam på personalsidan och har haft svårt att hitta en laboratorietekniker att anställa.  

GB påminde om Högskolekonferensen 16-17 augusti på Bäckaskogs slott. I samband med denna ska 
temagruppens verksamhet presenteras på en poster och som en traditionell verksamhetsberättelse om cirka en 
A4-sida. Mötet beslöt att presentationen ska fokusera på Hönö-sammankomsten och sammanställningen av 
laboratorie- och fältundersökningsresurser. 

 

Avslutningsvis påmindes om telefonmöte kl.10.00-max 11 följande dagar : 15/9, 13/10, 17/11 och 15/12 2017. 
Stående dagordning med ovanstående fem punkter. 


