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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

09.01.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:
Om:
Møtetid:

Ledergruppemøte
Onsdag 14.01.2015 kl. 13.00-16.00

Møtested: Møterom G144 Rådsrommet, Gamle elektro

Signatur:

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 08.01.15
LG-sak 004/15 Budsjett 2015 – endringer og justeringer (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å bli enige om hvilke endringer og justeringer som skal gjøres i den enkelte
enhets budsjetter fram mot fristen den 20. januar.
LG-sak 005/15 Ferdigstilling av IMEs handlingsplan for 2015 (ca. 13.30 – 14.05)
Målet med saken er å ferdigstille IMEs handlingsplan for 2015. Et nesten-ferdig utkast vil bli
distribuert i forkant av møtet.
LG-sak 006/15 Innspill til ”Bedre sammen”-prosjektet – kvalitetssikring av innspill fra IME
(ca. 14.05 – 14.20)
Målet med saken er å kvalitetssikre fakultetets innspill til problemstillinger som bør behandles av den
sentrale NTNU-SINTEF-arbeidsgruppen for ”Bedre sammen”-prosjektet. NB: Instituttenes frist for
innspill til fakultetet i denne saken var opprinnelig 8/1-15 (cf. referat fra LG-møte 3/12-14) – ny frist
settes til mandag 12/1-15 kl. 09.00 for de som ønsker å komme med innspill.
Beinstrekk (ca. 14.20 – 14.30)

Postadresse
IME-fakultetet
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
O.S. Bragstads pl. 2E
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Marit Wessel
Tlf: + 47 73 59 45 86

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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LG-sak 007/15 SAKS: Ferdigstilling av SWOT-analyse (ca. 14.30 – 15.25)
Målet med saken er å kvalitetssikre fakultetets innspill til SWOT-analyse av de tre ulike SAKSalternativene som NTNUs styre skal ta stilling til 28/1-15. Et nesten-ferdig utkast til diskusjon i møtet
vil bli sendt ut til LG (og på sirkulasjon til fakultetsstyret for innspill) senest tirsdag 13/1-15.
Instituttenes og studentrådets innspill vil i sin helhet bli lagt ved som vedlegg til fakultetets uttalelse.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (ca. 15.25 – 15.35)
Student-moment (ca. 15.35 – 15.40)
Orienteringssaker (ca. 15.40 – 15.55)
‐
‐
‐

Orientering fra dekanmøte 13/1‐15
Orientering om HR‐transaksjonsoppgaver (v/Cathrine Haugan Grønvik)
Kort om status for bestilling gitt til IME fra NTNU Nanolab vedr. potensiale for økt bruk av
renrommet (NB frist for innspill fra berørte institutt til fakultetet er 10/1‐15; cf. referat fra
LG‐møte 26/11‐14)

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

