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Datum/date: 2014-10-08 

Tid/ time: 13.15 

Plats/location: Conference Administration Room 

 
Kallelse till/Call to attend sent to:  
Maria Göransdotter, Prefekt 
Niklas Andersson, Biträdande prefekt 
Pernilla Sandberg, Sekreterare 
Chatarina Henje, Arbetsmiljöombud 
Peter Lundholm, Ombud för lika villkor  
SEKO (centralt, inget arbetsplatsombud) 
Saco-S (centralt, inget arbetsplatsombud) 
OFR/S (centralt, inget arbetsplatsombud) 
Lene Rydingen, Studentrepresentant 
 

 

 

 

 

Om du inte kan delta, vänligen meddela sekreteraren samt ev. suppleant. 
If you cannot attend, please notify the minute’s taker and ev. substitute.  

 
Ärenden/Items 

 Personal/ Staff: 

- Forskningsingenjör  

- Forskarassistent 

- Postdoc  

- Läraranställningar  

- RALS 
- Kompetensförsörjningsplanering 

 Ekonomi/ Economy 

- Prognos 2014 och Budget 2015 

 Arbetsmiljö: 

- Ombyggnationer 

 Lika villkor/ Equal access: 

 Konstnärligt camups/ Umeå Arts Campus: 

- Husråd 

- KC-prefekt- möten 
- Samverkansgrupper 

 Övriga frågor/ Any other business: 

 Beslutsmötets dagordning/ Decision meeting agenda 

 



Income

Classification Amount Calculated outcome 2014

Internal income education 36 863 37 419

Internal income research 4 528 4 835

External funding 5 297 7 556 of which 1,8 Msek use of saved money

Sum 46 688 49 810

Costs

Classification Amount Calculated outcome 2014

410 Salaries 19 398 19 228

490 Other personal related costs 55 137

510 Rent and cleaning 12 748 Predetermined cost 12 320

520 Operational costs 6 894 8 307

547-549 Overhead costs 6 737 Predetermined cost 7 093

590 Interest expense 150 130

690 Depreciation 580 Predetermined cost 759

Sum 46 562 47 974

Calculated result 2015 126 1 836

Overview 2015



UID_140831

(figures in thousands of SEK)

UID total Budget 2014 Outcome 1401-1408 Percentage Budget 2015
Income 49 810 31 956 64% 46 688

Costs 47 974 31 295 65% 46 653

Result 1 836 661 36% 35

Education Budget 2014 Outcome 1401-1408 Percentage Budget 2015
Income 39877 26 478 66% 39 323

Costs 39324 26 536 67% 39 566

Result 553 -58 -10% -243

Research Budget 2014 Outcome 1401-1408 Percentage Budget 2015
Income 9933 5 478 55% 7 365

Costs 8648 4 759 55% 7 087

Result 1 285 719 56% 278

Financial outcome UID  201401-201408
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Recommendation regarding application for travel and research 
activity funding by Parag Deshpande 

 

Summary 

The application concerns travelling costs for attending the workshop ‘Re-Thinking Architecturally’, 
held by IT Innovation Centre, University of Southhampton, UK. The workshop organisers covers 
accommodation and full board. Travelling costs are estimated to 10 000 sek, half of which are covered 
by the applicants other employer, the school of medicine. 

 

Comment 

Attending the workshop would most certainly be of great value to the applicant. However, with respect 
to the funding policy and the material included in the application, it does not quite seem to fulfil any of 
the three listed criteria for eligible applications: “the applicant presents a conference contribution 
(talk, paper or poster); the applicant organises a conference session or workshop; the applicant chairs 
a session or is commentator or similar.” The remaining option would thus be to consider the occasions’ 
strategic importance to UID. The council found this difficult to determine, as the application did not 
include much information about the workshop itself, its organisers and the strategic relevance to UID.  

Upon request, the applicant provided additional information about the workshop and his involvement. 
Reviewing this information, the council agreed that eligibility had to be reconsidered (following the 
criteria that ‘the applicant chairs a session or is commentator or similar’.  

 

Recommendation 

The research council recommends that the application is granted with 3500 sek, that is 50% (based on 
the applicants dual employment) of the maximum amount 7000 sek (for travels within Europe). 

 

 

 

 

Johan Redström, on behalf of the research council 

September 18th, 2014 



Board meeting 2014-09-26 – Financial information 

 

 

 

 

Above figures based on budget 2014.  
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*Rate for education 84 % spent so far, total cost until 140831 is 92 thousand. Calculated cost for 2014 

will be approximately 27 thousand more than in budget.  

 

 

 

 

67%

59%

67% 69% 69%

84%

63%

410 SALARIES 490 OTHER 
STAFF COSTS

510 RENT 520 
OPERATIONAL 

COSTS

54* OVERHEAD 590 RATE 690 
DEPRECIATION

Costs compared to budget 1401-1408 
Education

66%

0%

67%

31%

67%

30%

51%

410 SALARIES 490 OTHER 
STAFF COSTS

510 RENT 520 
OPERATIONAL 

COSTS

54* OVERHEAD 590 RATE 690 
DEPRECIATION

Costs compared to budget 1401-1408
Research



 

Budget 2015 compared to outcome 2012,2013 and budget 2014.  

 

I budgeten 2014 använder vi ca 1,8 Mkr i sparade medel inom vh 22 (Baltic, Vinnova, PieP) samt vh 
12 (Kempe investeringsbidrag) samt vh 13 (externa medel GU). 
Ca 900 Tkr mer intäkter i budgeten 2014 bland annat beroende av externa medel inom GU samt 
övriga uppdrag som faktureras (arbete inom verkstad, uthyrning lokaler mm). 

Till 2015 tappar vi även finansiering för en doktorand (393 Tkr) samt Valtonens projekt (500 Tkr).  
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Umeå Institute of Design DOLF system 

 

Umeå Institute of Design uses the DOLF system (DOLF=Designhögskolans Order-, Lager- och 

Faktureringssystem/UID Order, Stock and Invoice system) to be able to provide students with materials 

and print-outs within the framework of their education. Students will be assigned certain budgets within 

courses or course projects, to cover costs for a defined amount of materials and/or print-outs required 

within the course. All additional costs for materials not covered within the limit of the course budget, all 

private material withdrawals, and all print-outs that have not been re-directed to the relevant course or 

project budget within the deadline, will be charged to the person on which materials is registered.  

Course projects in the DOLF system will close 3 weeks after the course ends. Degree projects close in 

the DOLF system on the last day of spring term, in June. When the project is closed, it is not possible 

to do re-directions of costs (print-outs etc.). You will receive notifications via e-mail during the study 

year to remind you to do your print re-directions. It is your own responsibility to provide UID with 

your current e-mail-address, and to carry out any re-directions of costs within the give deadlines.  

UID sends DOLF invoices four times a year (November, February, May and June), to the address you 

have registered in the Umeå University system through the Portalen online access. If you have not used 

any extra materials or print-outs, no invoice will not be sent to you. It is your own responsibility to 

provide UID with your current address, and to update the information through Portalen if you change 

address during your studies.  

Special attention is needed when planning for a thesis project since all the costs for materials and 

print-outs are a responsibility of the student. It is expected that the student will prepare a preliminary 

budget and can provide evidence of credit to cover for use of the DOLF system during that period. 

I have been introduced to the DOLF system, and will take full responsibility for 

registering all costs and materials used at UID in the DOLF system. 

I am aware that any private costs, over-drawn budgets or costs not re-directed within 

the course or project deadline will be charged to me personally through invoices four 

times a year.  

 

_______________________ ____________________________________ 

Date  Name    

 

_______________________ ____________________________________ 

Class Signature   

  

http://www.uid.umu.se/
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Designhögskolan - DOLF systemet 

Designhögskolan använder sig av Dolf-systemet (DOLF=Designhögskolans Order-, Lager- och 

Faktureringssystem) för att kunna tillhandahålla studenter med material och utskrifter inom 

utbildningen. En budget kommer att fastställas inom respektive kurs för möjligheten att producera 

efterfrågat resultat. Kostnader utöver denna budget, privata uttag samt utskrifter som inte omförts till 

rätt kurs kommer att debiteras den person till vilken uttagen registrerats.    

Projekten i Dolf-systemet kommer att stängas tre veckor efter att kursen avslutats. Examensprojekt 

kommer att stängas i juni, sista dagen för vårterminen. När ett projekt har stängts i systemet är det 

inte längre möjligt att omförs kostnader till andra projekt, däribland utskriftskostnader. Påminnelser 

om att omföra kostnader (vilket måste ske av studenten själv) kommer att skickas ut via e-post under 

terminen för att undvika att en person felaktigt blir debiterad kostnader. Det är ditt eget ansvar att se 

till att du har registrerat en aktuell e-postadress i Portalen samt att kostnader som ska omföras görs 

innan fakturering.       

Designhögskolan kommer att skicka ut fakturor fyra tillfällen per år (november, februari, maj och juni) 

till den e-postadress som finns registrerad i Portalen. Om du inte har gjort några privata uttag, ej 

överskridit budget eller har några utskrifter registrerade på dig kommer du inte att få någon faktura.    

Vid examensarbetet krävs extra medvetenhet för de kostnader som varje projekt genererar eftersom 

studenten själv är ansvarig för samtliga kostnader. Studenten ska upprätta en budget där det 

säkerställs att studenten har möjlighet att betala de kostnader som genereras, via sponsor eller att 

själv kunna stå för kostnaderna.    

 

Jag har tagit del av Dolf introduktionen och tar mitt ansvar för att samtligt material 

som jag använt registreras i systemet.  

Jag är medveten om att privata kostnader, överskriden budget eller utskrifter som ej 

blivit omförda innan projektavslut kommer att faktureras mig personligen vid fyra 

tillfällen per år.     

 

_______________________          ____________________________________ 

Datum  Namn    

 

_______________________ ____________________________________ 

Klass Underskrift  

   

http://www.uid.umu.se/


Forskningsingenjör till Designhögskolans 4D-labb och 

verkstäder, vikariat 100 %  
 

Designhögskolan bedriver utbildning och forskning i ämnet industridesign på konstnärlig grund och 

är en del av Teknisk-naturvetenskaplig fakultet inom Umeå universitet. Vi erbjuder internationellt 

erkända industridesignutbildningar på kandidat- och masternivå samt utbildningar för doktorander. 

Vårt rykte bygger på hängivna lärare och medarbetare, ett kreativt klimat, ett långsiktigt och nära 

samarbete med industri och omgivande samhälle samt en drivkraft att tänja på gränserna inom 

industridesign, både när det gäller utbildning och forskning. Ansökningar till våra program tas emot 

från hela världen och vi har för närvarande studenter från 31 olika länder, vilket skapar en unik mix 

av kreativ energi där alla olika kulturer berikar miljön på skolan. 

 

Skolan erbjuder en av världens högst rankade internationella utbildningar i design, i en väl anpassad 

studiemiljö med exceptionell och ändamålsenlig teknisk infrastruktur anpassad för undervisning och 

forskning inom industridesign. Inom industridesign är visualisering en viktig del i såväl 

designprocessen som i metoder för att presentera och åskådliggöra ett slutkoncept. Designhögskolans 

4D-labb består av labb samt undervisningsverkstäder och erbjuder speciellt anpassade tekniker och 

stöd för olika typer av visualisering, tester och prototyp- och modelltillverkning. Labben erbjuder en 

teknikbredd som spänner över allt från handverktyg till CNC-fräsar och 3D-skrivare. Den fysiska 

infrastrukturen omfattar dator- och elektroniklabb samt verkstäder inom trä, metall, lera, och 

montering. Laserskärare, vacuumformning, lackbox, olika 3D-skrivare samt fräsar, som kan hantera 

allt från fullskalestorlek till miniatyrer, finns att tillgå. I labb och verkstäder hålls allt från regelrätta 

verkstadskurser till avancerad handledning och problemlösningsstöd av den personal som är 

engagerad i undervisning och support inom dessa områden.  

 

Anställningen avser heltid och är ett vikariat till och med 2015-12-31, med möjlighet till förlängning. 

Tillträde snarast. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Som forskningsingenjör arbetar du som stöd inom vår utbildning och forskning. Du arbetar strategiskt 

tillsammans med övrig personal och ledning på Designhögskolan i utvecklingen av labb och 

verkstäder. Detta innebär nära samarbete med lärare och programansvariga, samt övrig personal i, 

utveckling och planering av undervisning. Du arbetar med långsiktig planering och 

omvärldsbevakning inom olika teknik- och materialområden, såväl fysiska som digitala, i samverkan 

med forskare, lärare och studenter.  

Du kommer att ansvara för drift, underhåll och inköp av verkstadsutrustning och maskiner samt 

materialhantering i samverkan med personal och studenter. I arbetet ingår det att handleda, praktiskt 

utbilda och stötta studenter och personal i 4D-labbet, verkstadsteknik och relaterade ämnen och 

metoder. Du assisterar vid problemlösning och fungerar som bollplank vid prototyptillverkning, 

modellbyggande samt vid olika projekt och du hjälper till att instruera studenter och personal vid 

beredning av digitala filer. Du har en central roll i planerings- och budgetarbetet för 4D-labbet vad 

gäller resurser – såväl ekonomiska som personella. 

 



Du håller dig uppdaterad om förändringar i lagstiftningen inom området och arbetar med externa 

kontakter gentemot företag och andra aktörer samt arbetar aktivt med säkerhet och skydd av personer 

och utrustning.  

 

Kompetenskrav 

Du har en högskoleexamen inom tekniskt område eller motsvarande samt yrkeserfarenhet inom 

verkstadsteknik. Goda kunskaper i CNC, CAD/CAID och CAM-teknik. Du är kommunikativ och har 

god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.  

 

Din tekniska kompetens är av stor vikt liksom din förmåga att samarbeta. Du har god pedagogisk 

förmåga, sporras av utmaningar och har ett prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt.  

 

Övriga önskvärda kvalifikationer 

Meriterande är erfarenhet av undervisning, erfarenhet av självständig planering samt yrkeserfarenhet 

inom konstruktion och produktion. Har du kunskaper inom olika verkstadstekniska metoder som 

t.ex. lackering, gjutning och modellsnickeri är det meriterande. 

 

Övriga upplysningar 

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Maria Göransdotter, maria.goransdotter@dh.umu.se, 090-

786 70 36 och biträdande prefekt Niklas Andersson, niklas.g.andersson@dh.umu.se, 090- 786 70 34. 

 

Facklig information lämnas av Saco-S, 090- 786 53 65, SEKO, 090- 786 52 96, samt ST, 090-786 54 31. 

 

Till ansökan skall CV och personligt brev bifogas. Utbildningar skall styrkas med intyg. 

 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i Word- eller PDF-format.  

 

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2014-10-23 

 

 

Vi ser fram emot din ansökan! 
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