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0. Valg til Institutforum (ikke indeholdt i dagsorden)
Beslutning/sammenfatning

1.

Valg af ny adm-repræsentant. Nye vælges ved næste valg af studenterrep i 2014. Midlertidigt ansatte også kun valgt for et år ad gangen. Forretningsorden ændres til godkendelse næste gang.

Budget

Beslutning/sammenfatning

Budgettet blev kort gennemgået. Tallene er fra før de udmeldte besparelser fra rektor.

Aarhus Universitet

Tlf.:
Fax:
E-mail:

Vi undgår ikke fyringer. Alle forventes bidrage i processen.

Vi undgår ikke fyringer, da vi skal tage vores andel af de
meddelte besparelser. Alle personalegrupper er i spil, og alle
forventes at bidrage i denne proces. Dog ved vi intet konkret
før 10. januar 2014.
Det er et fokus for processen, at instituttet også skal kunne
fungere og levere et ordentligt produkt fremadrettet. Desuden at vi tager menneskelige hensyn i videst mulige omfang.
Vi vil kigge på alle muligheder. Der blev stillet forslag om at
kigge på sammensætningen af undervisningen i forhold til
besparelser/bedre ressourceudnyttelse. Der blev dog også
advaret kraftigt mod decideret at spare på undervisningen,
da det vil ramme os selv.

2.

Renovering
a) planer

Beslutning/sammenfatning

Kommet fornuftigt i gang. Ib roste grupper og faggrupper for at være fleksible og ikke mindst laboranter og værksted har ydet en stor
praktisk indsats.

Der gøres en indsats for at
ændre placering af nitrogen og trykflasker

Der er kritik af placeringen af nitrogen og af trykflaskerne.
Der bliver indkøbt nye og bedre nitrogentanke, som er lettere at
transportere. Derudover er der indhentet tilbud på et trådbur, som
kan placeres ved bagindgangen til kantinen (1511).
Det er i Institutforum blevet aftalt, at der indkøbes en ny og længere
rampe, da den nuværende er for kort. Desuden gøres den mere
skridsikker.
JWC/EF undersøger sagen.
Det undersøges desuden om vi indtil de nye tanke og andet er på
plads, om man kan bruge et lokale i 1513 indtil da – af hensyn til
arbejdsmiljøet.

3.

Kommunikation til de studerende (Jesper Simonsen)

Beslutning/sammenfatning

Der mangler kommunikation om bl.a. renovering til de studerende.
Hvordan vil de studerende have informationen?
Forslag: vi tilbyder alle de studerende at få vores nyhedsbrev, og så

tager vi via vores studenterrepræsentanter en fremadrettet dialog
om hvordan vi eventuelt tilpasser det mere målrettet. Derudover,
hvordan vi får gjort studieportalen til et samlende informationssted
for studerende.
JWC og JS følger op.

4. Backup af data på instrument-computere (L. K. Ravnsborg)
Beslutning/sammenfatning Det er vigtigt, at der ved nyanskaffelser fokuseres på dataopsamling./back up.
LLK følger op i forhold til NFIT.

5.

Kiros (L. K. Ravnsborg)

Beslutning/sammenfatning

LKK: Fungerer dårligt. Mange nedbrud og der mangler information
om nedetid, driftstatus. Meget utilfredsstillende.
IBJ: De øvrige universiteter bruger Kemibrug. Det overgår formentlig AU også til. Brugerfladen er brugervenlig. Et forslag er, at man
indtil videre bruger Kiros som kemikalieregistrering, men Kemibrug til datablade. På et senere tidspunkt vil vi så formentlig overgå
fuldstændigt til Kemibrug.
Et væsentligt argument er, at Kiros er sårbart, da det er afhængigt
af en enkelt programmør.
Økonomisk er det opfattelsen, at det på langt sigt vil være en væsentlig besparelse at overgå til Kiros, men på kort sigt er det hverken en besparelse eller ekstra udgift.
Der var i Institutforum en opbakning til skiftet.

6.

Kantinen (L. K. Ravnsborg)

Beslutning/sammenfatning

LKK: Hvad er rammerne for kantinedriften her på kemi?
Et af problemerne med kantinen i dag er, at den bliver brugt meget
til studieplads. Det vil løses delvist, når renoveringen af 1513 er

færdig, og der etableres flere studiepladser.
Der er regler for brugen af kantinen i åbningstiden.
Har Eva råderet over kantinen, også uden for åbningstiden?
Hun har som forpagter ret til at drive kantinen og dermed også en
primær råderet over lokalerne. Men samtidig har hun også en forpligtelse (modydelse), der gør, at man kan spise sin egen madpakke
og generelt er fleksibel i forhold institutbehov.
Aftalen om forpagtning er indgået med fakultetet.
Instituttet yder et begrænset økonomisk tilskud omkring 20.000 kr.
Beløbet er bl.a. for afrydninger og lignende ydelser for instituttet.
Hvem kan råde over lokalerne om aftenen?
Der har til tider været konflikter om at bruge kantinen fredage/lørdag morgen. Hvor kantinen er booket med kort varsel. Også i
forhold til studiecafe mm.
IBJ: Overordnet har vi en god kantine. Og det er vigtigt, at vi støtter
den. Men er der ting, vi kan gøre bedre, vil vi gerne tage en dialog
med Eva om det.

JWC/IBJ følger op.

7.

Udvalgsstruktur på kemi (L. K. Ravnsborg)

Beslutning/sammenfatning

8.

Institutidentitet
a. Sammenhængskraft

Beslutning/sammenfatning

9.

Vi udskyder punktet til næste gang. Bilag udleveret.

Vi udskyder punktet til næste gang.

Høringsrunde vedr. ansvarlig forskningspraksis (bilag udsendt i særskilt mail)

Beslutning/sammenfatning

Fra VIP-side var der kraftig kritik af indførelse af obligatoriske kurser, da de, der svindler alligevel gør det!
Derudover, at der bruges for megen tid på disse processer. At det er
og bliver en operation uden megen effekt.

Forslag: Fagligheden og værdier om redelighed og uredelighed skal
etableres i uddannelsen, som det sker i dag. Dette vil være en stor
bureaukratisk øvelse, som vil være dyr og tidsmæssigt. Desuden vil
det fjerne tid og fokus fra forskning og undervisning.
Institutforum bakkede enstemmigt op.

10. Evaluering af årets arbejde i Institutforum smat plan for arbejdet i det kommende år
Beslutning/sammenfatning

11. Evt.

Vi udskyder punktet til næste gang.

