1 av 2

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

25.08.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Fredag 29. august kl. 13.00-16.00

Signatur:

ABR

Møtested: Møterom G144 Rådsrommet Gamle elektro

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på
møterom G144 fra kl. 12.30.
Godkjenning av innkalling og referat fra møte 21.08.14
LG-sak 065/14 IMEs fyrtårnsatsinger – Introduksjon til høstens gjennomgang I LG (ca. 13.00 –
13.30)
Målet med saken er å informere LG om høstens avtalte gjennomgang av IMEs 7 fyrtårnsatsinger,
herunder minne om bakgrunnen og hensikten med denne porteføljen, og utveksle forventninger og
innspill til den videre prosessen.
LG-sak 066/14 Dialogmøter og strategiseminar høsten 2014 – innledende diskusjon (ca. 13.30 –
14.15)
Målet er å diskutere og få innspill til målsetting, agenda, form og forventninger for høstens
dialogmøter mellom fakultetsledelse og institutt, for tilsvarende dialogmøte mellom fakultetet og
Rektor, og for IMEs strategiseminar på Hell 30. – 31. oktober.
Beinstrekk (ca.14.15 – 14.25)
LG-sak 067/14 Infohjørnet – fordeling av oppgaver ved fratreden (ca. 14.25 – 14.55)
For studenter, ansatte og besøkende er Infohjørnet kjent for å være et sted der det ytes god service og
gis rask og riktig informasjon.
Infohjørnet er ikke tenkt videreført i nåværende form, men målet er, ved intern omfordeling i
fakultetsadministrasjonen, å fortsatt ta vare på oppgave- og servicebehovet, som ikke forsvinner ved
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medarbeiders pensjonering.
Målet med saken er å få innspill og synspunkter fra LG rundt hvordan Infohjørnets oppgaver løses
videre. Som utgangspunkt for diskusjonen er det lagt ved en oversikt over kjente oppgaver og forslag
til hvordan disse er tenkt fordelt i administrasjonen i det videre.
LG-sak 068/14 Utlysning av førsteamanuensis-stilling i ”Electric Power System Operation and
Reliability Analysis” ved Institutt for elkraftteknikk (ca. 14.55 – 15.10)
Målet med saken er presentere, diskutere og få tilbakemeldinger fra ledergruppen på et forslag til
stillingsbeskrivelse for en førsteamanuensis i “Electric Power System Operation and Reliability
Analysis” ved Institutt for elkraftteknikk. (Se vedlegg)
Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (15.10 – 15.25)
Student-moment (15.25 – 15.30)
Orienteringssaker (15.30 – 15.55)
 Oppsummering av IMEs prioriteringer til NTNUs AVIT-pott 2014


Oppsummering av IMEs innspill til NTNUs FME-prosess



Orientering om status for dialog med Høgskolen i Gjøvik omkring SAKS-prosessen



Orientering fra møte om NTNUs strategiske satsing på IKT som muliggjørende teknologi 25/814



Innvalg til Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) – frist for forslag til NTVA 15/11-14
– forslag fra instituttene ønsket



Forslag på æresdoktorer 2015 – frist 1/10-14 til NTNU sentralt – forslag fra institutttene ønsket

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55– 16.00)

