2012-05-23
MINNESANTECKNINGAR – FÖRVALTNINGSRÅDET
Mötestid:
2012-05-23 kl 08.00 – 09.45
Mötesplats: Förvaltningschefens tjänsterum, Oden plan 4.
Närvarande: Elisabeth Daunelius, förvaltningschef, ordförande
Bengt Wirbäck, personalchef
Johan Ahlgren, kommunikations chef
Ulf Forsell, avdelningschef för lokal och service
Maria Rönnbäck, vik ekonomichef
Gert Dahlkvist, studieadministrativ chef
Maria Strand, vik studieadministrativ chef
Lena Jonsson, sekr.

1. Föregående minnesanteckningar (21 mars)
Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs därefter till
handlingarna.
2. Information om uppföljning, ekonomi och planering
Se punkt 4.

3. - Ekonomichef
- Personalchef
- Studieadministrativ chef
Elisabeth Daunelius informerar följande:
Ulrika Jobs har nu slutat sin anställning vid HiG. Maria Rönnbäck går in
som vik ekonomichef tom 121231.
Nuvarande personalchef Bengt Wirbäck kommer att under hösten övergå
till att arbeta som utredare vid FC:s kansli, rekrytering av ny
personalchef pågår.
Gert Dahlkvist kommer att gå i pension under september, Maria Strand
går in som vik studieadministrativ chef tom 121231.

Övriga tillsättningar
Ny personalsekreterare har rekryterats och kommer att tillträda under
augusti i och med att Margaretha Svensson har gått i pension.
Svante Brunåker går in på AUE som akademichef under tiden
120701–130331, Björn Karlsson kommer under tiden 120515–130331
att arbeta som tf. chef vid UFK.
Ny samordnare till internationella sekretariatet efter Eva Carling har
rekryterats och kommer att tillträda under augusti.
En AV-tekniker har anställts fram till årsskiftet.
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4. Översyn
Elisabeth Daunelius informerade om sitt pågående arbete gällande
översyn av stödfunktioner. Anslag och kostnadsbild för gemensamma
ändamål för 2011-2014 presenterades. Under hösten 2012 intensifieras
arbetet med översynen.

5. Vision 2013
Mona Åkerman och Ulf Forsell redogjorde kort för hur de ser på
sin verksamhet efter 2012.
6. Övriga frågor/rapporter
- Johan Ahlgren informerade att en anmälan inkommit från
Reklamombudsmannen.
- Förslag presenterades på följande mötesdatum inför hösten 2012:
120917, 121018, 121119 samt 121211, samtliga mötestider äger
rum kl: 10.00–12.00.
- Nästa möte äger rum 13 juni kl: 10.00–12.00

För noteringarna
Lena Jonsson
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