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Frånvarande
Warwick Tucker Prefekt, matematiska institutionen
Johan Elf Suppleant
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Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Val av justeringsperson

Irina Temiz valdes till justeringsperson.

3. Beslut om accepterade projektförslag

Beslut: CIMs styrelse beslutade att 12 av de 15 inkomna projektförs-
lagen skall accepteras för kommande utlysning av doktorandtjänster.
Jörgen ska informera alla som skickat in projektförslag om huruvida
projektet accepterats eller ej. Till de som ej fått projekten accepterade
ges styrelsens motivering till beslutet, och övriga informeras om rutiner
för kommande utlysning.
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4. Doktorandutlysningen

Föreståndaren gav ett förslag till annons för kommande utlysning av
upp till fyra doktorandtjänster del�nansierade av CIM.

Beslut: Att efter justeringar acceptera föreståndarens utkast till annons.
Föreståndaren får till uppgift att annonsera tjänsterna och att länka
till såväl utlysningen som accepterade projekt på CIMs hemsida.

5. Styrelsens verksamhetsrapport till fakulteten

Styrelsen ska skicka in en verksamhetsrapport för CIM till fakulteten
senast den 26 februari.

Beslut: Jörgen får till uppgift att skriva ett förslag till verksamhets-
rapport. Han skickar sitt utkast till styrelsen senast den 17 februari för
eventuella synpunkter.

6. Doktorandkurs hösten 2020

Arbetsgruppen som fått till uppgift att se över utbudet av doktorand-
kurser som tänkas intressanta för doktorander inom CIM förslår att
CIMs hemsida ska uppdateras med en såväl en något längre lista med
tillgängliga doktorandkurser som kan intressa CIM-doktorander, som
en mindre lista som bör utgöra en sorts kärnkurser. Den förslår även
att en doktorandkurs om 5 hp skall ges under hösten 2020, och att
denna ska rikta sig till såväl doktorander inom CIM som till andra
doktorander inom fakulteten med ett starkt intresse för matematik.

Beslut: Det åligger styrelsens ledamöter att ge förslag till kursansvarig
för höstens doktorandkurs.

7. Tid för kommande styrelsemöte

Beslut: Jörgen Östensson skickar ut en Doodle med förslag på datum
för nästa styrelsemöte, som bör hållas någon gång i början av maj 2020.
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Vid protokollet

Jörgen Östensson

Justeras

Irina Temiz

Ordförande

Sverker Holmgren
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