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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med en lille tilføjelse. Da der var ønske om fremlæggelse af driftsbudget, havde SBN inviteret controller Thomas Lykke Madsen og Susanna Holm Nielsen med til mødet. Susanna bliver vores nye controller. Dagsorden blev godkendt.
2. Præsentation af institutbudget og ansvar for de enkelte poster.
Der var diskussion om hvordan betaling til laboratoriebrug kan optimeres:
betaling for den enkelte analyse, eller som direkte inddækning. Det hensigtsmæssige i at synliggøre lønmåneder til f.eks. laboranter i betalingen af laboratorier (som inddækning) blev nævnt. Den mest hensigtsmæssige budgettering
af udgiften til laboratoriearbejde kan variere mellem de forskellige fondsansøgninger. Inddækningsmodellen er svær at styre, da laboratorieleder under
alle omstændigheder skal holde øje med, hvornår analyserne bliver lavet som
en slags skyggeregnskab. Udfordringen er at finde et system, der er administrativt nemt at bruge, så laboranter ikke bruger for meget tid på administration. Samtidig skal man finde den optimale inddækningsgrad ved fondsansøgninger.
3. Årshjul: sociale rammer – studentermiljø (strategiplan afventer til
næste møde pga institutdag og forskningsudvalgets arbejde med
strategiplanen)
Instituttet ser en stigning i antallet af studenter, hvilket giver et pres på arealer for studerende. Status på områder til rådighed:
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•

kantine i kælderen 1671672-142 forventes at blive indrettet til studenterarbejdspladser/læsesal
• ”This is læsesal” 1671-134 er fælles bachelorlæsesal.
• Kandidatlæsepladser i 1674 nedlægges i forbindelse med indførelse af
nye laboratorier
• Loftet i 1673 kan indrettes til læsepladser, hvis der etableres vinduer.
De studerende har dannet en faglig organisation, IGOR, som netop tildelte
årets underviserpris til Erik Thomsen.
SBN og BVO inviterer studerende til møde to gange årligt (december og juni)
for at snakke om højt og lavt i studiemiljøet mm. Det kunne måske med fordel
rykkes til at være ved hver semesterstart, altså næste gang slut august/først i
september og derefter i februar.
Forslag: dette punkt bør på igen til næste møde og sikre at studenterrepræsentanter er her til diskussion. Derfor inviteres en studerende fra hver årgang
til at deltage i næste møde.
4. Tema: fysiske rammer /opfølgning fra institutdag og møde med
rektor
Møde med rektor i forbindelse med forandringsproces den
20/6/2014: Generelt positiv stemning omkring at rektor gerne stiller op.
Virkede troværdig og ærlig, svarede tilfredsstillende på spørgsmålene, men
det bliver spændende at se resultater og hvor meget forandring han ender
med at komme til at udføre. Der var generel stor opbakning til at de to områder uddannelse og forskning er den absolutte kerne for universitetet. Alle har
brug for at der kommer til at ske noget, der understøtter disse to områder.
Småjusteringer er ikke nok, der skal reelle ændringer til. SBN nævnte, at institutlederne på ST har fundet essentielle punkter fra ekspertgruppens rapport, de ønsker dekanen tager op med rektor. Godt at flere af de strategiske
midler tilflyder hovedområderne. Det forventes at pengene skal ud at arbejde
på institutterne.
Alle ønsker at inddækningskravet vil kunne reduceres, fordi administrationsomkostninger forventes at falde. Dekanen arbejder langsigtet på at reducere
bygningsmassen for at mindske omkostninger. Der er dog skår i glæden over
at retskravet (ret til at starte på en kandidatgrad ved bestået bachelorgrad)
måske forsvinder. Det vil være et problem for os, hvis vi skal skære ned til 1/3
af vores kandidater.
Institutdag tirsdag den 17/6: SBN indledte med at fortælle, at han var
meget positiv omkring udkommet. Styregruppen ser frem til at følge op og
komme videre med planerne. Der afholdes møde på 24/6/2014, hvorefter der
kommer et kort resume fra dagen og hvad der sker fremover. Der var bred
enighed om, at det var en god måde at opbygge dagen på, med at fokusere på
styrker og udfordringer og lade os selv arbejde med det. Dog var dagen meget
domineret af økonomi, hvilket må ses som naturligt, da økonomien spiller så
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stor en rolle. Der var en positiv og konstruktiv stemning. Interessant at der
var enighed i alle grupper hvilke udfordringer, og især styrker vi har, det skaber et godt grundlag som fællesskab. Medinddragelsen får folk til at føle medejerskab af udviklingen på instituttet.
Fysiske rammer: Vi har generelt gode rammer. Ombygningen med nye laboratorier er planlagt til start i august/september og forventes afsluttet før
jul. Der bliver tid med hjemløse funktioner, men vi forsøger at bibeholde et
minimum af produktion. Der vil dog forekomme ulemper. På et spørgsmål
om der kunne udpeges en lokaleansvarlig til at sikre kontorpladser til nye
medarbejdere og gæster svarede SBN at værten/lederen er ansvarlig for at
finde den bedst mulige plads på tidspunktet. Der er følgende løse ideer på
tegnebrættet:
• Tegnestuen 1671-230 ændres til postdoc kontor.
• Mikropal-samlingen i 1672-220 ændres til fælles emerituskontor, når
samlingen sættes i kælderen efter at biblioteket flytter til Ny Munkegade.
• Termisk laboratorium flyttes til mødelokale 1672-120.
• Mikroskopirummet i 1672-114 ændres til mødelokale.
Der opslås faste studentermedhjælperstillinger til nogle rutineopgaver i efteråret.
5. Eventuelt
Charlotte er efter eget ønske udtrådt af Institutforum.

Mødet sluttede kl 13.53. SBN takkede for det store engagement.
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