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1, Oppnande

2. Justeringspexson

Clauss Riifl~er.

3, Rappoz•t om Budget

Jordi-Lluis Figueras berattade att Nlatexnatislca Ilistitutioiien haz bytt

ekonozn, den nya elconoine~i peter Sliumizz Pan, I Jaiivari 2018 koinmer

vi veta liur CIl~~Is elcoiioini ser ut.

4. Ny CIM amar~uens

Jordi-Lluis Figueras beratta~de att Joel Dahne ska, slttta soln amai~uens

i decemher och Marcus Westerberg tar over.
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5. Eftexlysning av nya CIM dolctorander

Jordi-Lluis visade ett forslag till efterlysnixig. Styrelsezi dislcuterade
forslaget och vill att det slca fortydligas att atininstoiie en av dolctoran-

dernas handledares forslcning haste vara relaterad till matematil~,

Styrelsen bestasnde att anstallningei~ slca ga till som foljax~.de;

(a) Efterlysning om potentiella projelct via email, (Borjan av decem-
ber).

(b) Jordi-Llufs Figueras, Gunilla ICreiss ocli Clauss Riif~ler slca titta
pa projelctforslagen och gora ett urval, (Slutet av janu~ri~,

(c) Rolf Larssoli, Thomas Schorr ocla Jordi-Lluis Figueras slca inter-
vjua potentiella l~andidater,

Styrelsen vill belysa att kandidater oclts~, sjalva kai~ forelsa ett projekt,
Projel~tforslaget maste da godlcannas av en potentiell lzatidledate.

G. Forslag om Thematic Semester Spxing 2018

(Se Bilaga 1,)

Styrelsezz godlcanner att bista med ].85,000 SEK men irate zned hjalpa
att administrera,

7. Forslag om CIM PhD kurs Spring 2018

(Se Bilaga 2},

Styrelsen godlcantier att bista med 60,000 SDK under forutsattning att

lararezi ser till att det fiiuis uppgifter till lcursen ocli slticka,r i1i en rap-
port efter att kursen ar ayslutad.

8, Forslag om se~n.inarier Spring 2018

(Se Bilaga 3~.

Styrelsen godlcanner ~,tt bista iced 20.000 SEK under forutsattiiii~.g att
lararen ser till att det fiz~iis uppgifter till lcurseu, slcicicar in en rapport
efter att lcursen ar ayslutad och att tillracl~ligt manga, studei~ter aalmaler

sig,

9, Orn mcz l~onsultvezksamhet

Styzelsen bestainde att sluta betala 10% av Elisabeth Larssoizs lon och
att alctivt sofa en aniian person for att driva ltonstiltverlcsamhet.
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