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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Dato

05.05.2017

Referanse

2017/ABR

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 10.05 2017 kl. 13.00-14.20

Møtested: Elektroblokk C – Rom C 434

Signatur: ABR
Møtetid: 13.00 – 14.20
Møtet ledes av prodekan Brynjulf Owren i dekans fravær.
Godkjenning av innkalling, og referat fra LG-møte 3/5-17
Ordinære LG-saker
LG-sak 060/2017 Ny rammefordelingsmodell – status og ny innspillsrunde (ca. 13.00 – 13.40)
Hensikten er å orientere om arbeidet med implementering av ny rammefordelingsmodell (RFM), og
presentere hovedpunkter fra en rapport som sendes ut med frist for innspill fra fakultetene 2/6-17. Det
blir mulighet for å stille spørsmål og komme med synspunkter på det fremlagte. Lise Sagdahl og Roar
Tobro innleder til diskusjon.
LG-sak 061/2017 LG-sak 046/2017 Ny innstegsstilling knyttet til ”gullkortgruppen” Energy Efficient
Computing Systems (EECS) – diskusjon av utkast til utlysningstekst, jfr. tidl. LG-sak 046/2017, 5.4.17 (ca.
13.40 – 14.00)
Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for
ovennevnte stilling. Instituttleder ved IDI og IES innleder til diskusjon.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 24/5-17. Frist
18/5-17 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. 14.00 – 14.05)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 14.05 – 14.15)


Strategiprosess ved IE – status og videre fremdrift



Neste LG-møte avholdes 24/5-17 fra 13.00.

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.15 – 14.20)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

