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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

29.02.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 02.03.16 kl. 13.00-15.15

Møtested: Elkraft, Møterom F328, F-blokka

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
24.02.2016
LG-sak 023/2016 Oppfølging av prosessene med instituttstruktur og administrativ organisering
(ca. 13.00 – 13.40)
Målet er å oppdatere LG på resultatene fra dekansamlingen på Gjøvik 29/2 – 1/3 angående plassering av
fagområder i fakulteter (og eventuelt andre relevante konklusjoner og orienteringer vedr.
fusjonsarbeidet), og å diskutere videre fremdrift i de pågående utredningene om instituttstruktur og
administrativ organisering i lys av dette.
LG-sak 24/2016 Bruk av strategiske personalplaner ved IME (ca. 13.40 – 14.20)
Målet med saken er å legge frem og diskutere et forslag til dekans fremlegg vedr. dette temaet i
dekanmøtet 8/3-16.
LG-sak 25/2016 Kunngjøring av professorat ved Elkraftteknikk innen Motordrifter (14.20 – 14.35)
Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til ny utlysning av en stilling som
professor ved elkraftteknikk. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon. [vedlegg: Utkast til
betenkning]
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 9/3-16. Frist
3/3-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:




Tittel på saken
Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved
behov for ytterligere diskusjon)
Målformulering for saken ("Målet med saken er…")

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.
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Student-moment (ca. 14.35 – 14.40)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (14.40 – 15.10)





Orientering fra dekansamling på Gjøvik 29/2-16 – 1/3-16
Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
Budsjett 2016 – orientering om innkomne forslag til ekstraordinære tiltak siden 24/2-16, og videre
prosess for prioritering og finansiering av tiltak
Orientering fra studietur til Universiteit Twente 25/2 – 26/2

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.10 – 15.15)

