
UPPSALA
UNIVERSITET

Styrelseprotokoll
Sammantradesdatum
2014-11-26

CIM - Centrum for

irrterdiciplinir matematik

AngstromiaboraJGriet

LagerhyckJraQen 1

Postadrass:
--:•-=:

751 06 Uppsala

~ = s- C2:
www.matruaj.se/CIM

CIM - Centre for

irrterdiciplinary mathematics

Visiting address:

Angstrcfnlatoratoriet

LAcgrhyddvagen 2

Postai address:

Eox480

SE-751 06 Uppsala

SWEDEN

Web page:

www.math.uu.se/CIM

Narvarande med rostratt
Kaj Nystrom
Mats Bjorklund

Narvarande utan rostratt
Elisabeth Larsson
Fritjof Fagerlund
Sverker Holmgren
Kristiaan Pelckmans
David Sumpter
Marta Leniec

Franvarande
Siv Anders son
Kersti Hermansson
Henrik Johansson
Gunilla Kreiss

Funktion i styrelsen
Ordforande
Ordinarie ledamot

Funktion i styrelsen
Huvudforedragande
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Doktorandrepresentant

Funktion i styrelsen
Suppleant
Vice ordforande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Arenden:

1. Motets oppnande

2. Val av Justeringsperson

Kristiaan Pelckmans valdes som Justeringsperson.

3. Faststallande av dagordning

Dagordningen faststalldes.

4. Meddelanden

Forestandaren meddelade att hon genomfort forsta steget i ansokan
for att kunna ta del as Stiftelsen for strategisk forsknings utlysning
'Nyckelpersoner Forskningsinfrastruktur'. Nyckelpersoner for forsk-
ningsinfrastruktur (Research Infrastructure Fellows) riktar sig till per-
soner som ska verka inom forskningsinfrastruktur och ha en central
operativ roll for att utveckla verksamheten. Projekten i programmet
far bidrag pa 15 miljoner kroner under en period pa fem ar (inklu-
sive omkostnader). Pengarna kan anvandas for Ion, metodutveck-
ling, verktyg for forskning och projektets driftskostnader. Malet ar
att stodet ska forbattra och oka tillganglighet av infrastrukturen, be-
framja tvarvetenskap och samarbete mellan larosaten och discipliner,
samt engagera nya anvandargrupper, inklusive industrin. Ett bifallan-
de av ansokan skulle innebara att forestandaren har stora mojrigheter
att utveckla CUVIs verksamhet.
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5. Foregaende protokoll

Inga anmarkningar.

6. Forestandarens rapport

Forestandaren rapporterade om handelser inom CIM:

Styrelsen bar fatt en ny ledamot, Henrik Johansson, som eftertrader
Ulf Lindstrom, som precis har gatt i pension.

IT-institutionen bar utsett Michael Ashcroft till att integrera insitu-
tionens maskininlarningsverksamhet med CIM.

Manga CoSy-seminarieluncher ar planerade under 2015.

Talare inom maskininlarnrngsomradet kommer att bjudas in separat,
men de kommer att vara en del av den ordinarie seminarieserien.
Lunch, resor och boende bekostas av IT-institutionen.

CIM workshop om matematik och medicin anordnades 6-7 novem-
ber.

Inom forskarskolan pagar for stunden tva kurser: Mathematical and
numerical techniques for PDE och Constraint Modelling for Combi-
natorial Optimization.

Ansvarig for kursen Computer vision for social machines, som ges
varen 2015, har samtyckt till art se kursen som en del av maski-
ninlarningsinitiativet.

Forestandaren har haft ett mote med Alma Kirlic som ar ansvarig for
att uppgradera matematiks natsidor till den nya universitetsgemen-
samma natprofilen.

Personer inom CIM deltog pa ATM-day ICT den 23 oktober.

7. Faststallande av budgeten, beslut

Styrelsen stallde sig bakom den budget som innebar att inga nya dok-
torander rekryteras forran fran 2016.

8. Planering av doktorandtjanstutlysningar (antal och process), be-
slut

Styrelsen stallde sig bakom foreslagna former for utvardering av
doktorandtj anstansokningar.

Styrlsen beslot att rekrytera nya doktorander fran 2016.

Fragan on extern delfinansiering av doktorandtjanster diskuterades.

9. Motesdatum nasta terrain

Preliminara motesdatum for nasta termin: 2 februari 2015 samt 20
April 2015.
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10. Ovrigafragor

Styrlsen beslot act ala'gga forestandaren art satta upp en plattform
via CIMs hemsida for listning och presentation av forslag till exa-
mensarbeten (exernpelvis Master theses) inom CIMs verksamhets-
omraden.

Forestandaren gav en preliminar beskrivning av CEVIs eventuella
deltagande i ett EU-training network inom omradet matematik och
medicin. Styrelsen stallde sig positiv till ett sadant initiativ. Dock
maste styrelsen fa ytterligare forstaelse for formerna for ett sadant
deltagande samt den totala fmansieringen av exernpelvis doktorand-
tjanster. Upplagget skulle sannolikt innebar extern delflnansiering av
ett antal doktorandtjanster. Forestandaren och ordforande bor disku-
tera detta med prefekten vid matematisk inst.

Vid protokollet Justeras

Kaj Nystrom Kristiaan Pelckmans


