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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

25.11.2016

Referanse

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Utvidet ledergruppe

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Utvidet ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 30.11.16 kl. 13.00-15.00

Møtested: Rådsrommet G 144 Gamle elektro

Signatur:
Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra utvidet LG-møte 23/11-16
LG-sak 101/2016 Budsjettforslag for IE 2017 – første del (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å orientere om forslag til budsjett for IEs fakultetsadministrasjon, fellestiltak og
ekstraordinære strategiske tiltak på fakultetsnivå (så langt disse er konkretisert) ved IE i 2017, og å gi den
utvidede ledergruppen anledning til å kommentere og komme med innspill og spørsmål. Saken vil følges
opp med en sak om budsjettfordeling mellom instituttene enten 7/12-16 eller 14/12-16 (avhengig av når de
data som trengs for å legge denne fordelingen er klare).
LG-sak 102/2016 Presentasjon av NTNUs representant i Japan, Hiroshi Matsumoto (ca. 13.30 –
14.10)
NTNUs forskningskoordinator i Japan, dr. Hiroshi Matsumoto er på besøk i Norge og vil presentere seg
for IME/IEs utvidede ledergruppe. Matsumoto vil orientere om de muligheter som kan ligge for NTNUs
fagmiljøer hva angår samarbeid med familjøer i Japan, og om hvordan han som forskningskoordinator
kan bidra til å fasilitere slikt samarbeid. Det blir anledning til spørsmål, innspill og kommentarer fra
ledergruppen.
Se også http://www.universitetsavisa.no/forskning/2016/06/23/Han-vil-åpne-Japan-mot-NTNU58402.ece
Beinstrekk (ca. 14.10 – 14.20)
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 7/12-16. Frist
1/12-16 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. 14.20 – 14.25)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 14.25 – 14.55)





Orientering fra dekanmøte 29/11-16
Administrativ organisering og innplassering – kort orientering om status
”5 faglig baserte råd for utvikling av Norge” – orientering om initiativ/forslag fra rektor, og mulig
videre prosess ved IE i denne forbindelse
Neste og siste utvidede LG-møte for året blir 14/12-16 fra 13.00, med julelunch i Kjelhuset 12.00
– 13.00. Velkommen!

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.55 – 15.00)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

