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Dagordning 

1. Välkomna 

2. Fastställande av dagordning 

Fastställdes med tillägg av ny punkt 8c - Företagsekonomi. 

3. Val av sekreterare och justeringsperson 

Magnus Strandås, sekreterare och Anders Eriksson, justeringsperson. 

4. Protokoll från föregående möte. 

5. Meddelanden 

a. Vindkraft - teknik och system 

Utredning har startat från studenthåll map Studenternas arbetsvillkor, utn 
driver detta. Henrik avvakta r till kursutvärdering är klar. 

b. Upptechmötet. 

Jonas Fransson rapporterade från mötet. Målet är i mycket att öka synligheten 
och antalet fö rstahandsansökningar. Stort engagemang. Upptech förväntas 
återkomma med rapportering. Detta proklamerades bli en återkommande 
aktivitet. Fördjupad klicknings-statistik efterfrågas av programrådet. 
Programrådet efterfrågar också tips från Upptech vad programmet kan göra. 

Notera: Dokumentation finns på MP. 



c. Systematisering av projektarbeten på ES 

Stephan Köhler rapporterade om sitt arbete på Watt kartlägga projektarbeten 
som görs i samarbete med näringsliv. Programrådet uttryckte intresse att göra 
det på ES också. Anders Eriksson och Stephan Köhler gör en kartläggning även 
för ES och undersöker möjligheten att använda portalen Studentkraft som är 
en satsning från Upptech. 

d. Antal sökande 

Henrik informerade att det ser ut ungefär som vanligt. Vi har fått några platser 
till av fakulteten. 

e. Övrigt 

Magnus fick i uppdrag att ta reda på om ES var med i försöket som provade 
omviktade högskoleprov. 

Emma deklarerade att hon gör sitt sista programråd. Hon ska börja med ett 
vikariat på Vattenfall. 

6. Ny kurs från SLU och föreslagen studieplansförändring. 

Ander Eriksson och Stephan Köhler har funderat på en hållbarhetskurs under våren 
som är på A1F och inte bygger på MKB. LCA-kursen kan vara en möjlighet om den 
görs mer avancerad. Det behövs fler kurser på A1F-nivå. Förslag är en rockad mellan 
nuvarande LCA och FEK. Studenterna har uttryckt ett intresse. FEK har varit lätt att 
tillgodoräknad, vilket underlättat utbyte. Att lägga ett annat obligatorium där, som 
inte är lika lätt att hitta motsvarandekurser på, vore att försvåra den möjligheten. 

Programansvarig framhöll att LCA är en fundamental del i programmet och bör vara 
obligatorisk. 

Energisystems miljöpåverkan och LCA blir förkunskapskrav till kursen. Dessutom 10hp 
på avancerad nivå. Eventuellt en skrivning Miljöekonomisk översiktskurs eller MKB. 

7. Etikspår. 

Förslag till en strimma genomprogrammet med en lärobok som också används i 
kursen Etik för ingenjörer. Förankring med lärandemål och kursansvariga verkar 
finnas till ganska stor del. Programrådet ställde sig positiv om man lyckas väva in det 

. på ett bra sätt. 

8. Kurs och studieplansförändringar 

a. Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv-> Energisystemens 
biogeokemiska förutsättningar 
Kursen byter namn till Energisystemens biogeokemiska förutsättningar. Ny 
lärare som är inkopplad. Ändringar görs på förekommen anledning då det 
förekommit en hel del kritik från studenterna. Vattentillgångsfrågan bör tas i 
beaktande. Etik bör komma in som en strimma. Programrådet ställde sig 
positivt. Har ledamöterna mer funderingar kontaktar man Anders Eriksson och 
Stephan Köhler. Återkommer som en beslutspunkt. 

Notera: Dokumentation finns på MP. 



b. lntroduktionskurs i energisystem 
Ett tillägg på en formulering i innehållet. Lika villkor ska in som en formulering 
som innehåll. Även etik bör läggas in. Förslaget är att lägga in även etik som 
mål och innehåll i de existerande formuleringarna kring ingenjörernas 
arbetsroll. 

c. Företagsekonomi 

Bokföring bör tonas ned, känns inte lika relevant och det saknas 
lärarkompetens. Förslaget är att lägga in delar om hållbart företagande istället. 
lnvesteringskalkyl. Går det att få med etiska överväganden? Skrivningarna om 
hållbart företagande verkar handla mycket om innovation och 
entreprenörskap, detta kanske bör förtydligas. Anders Eriksson tar med input 
till kursansvarig och återkommer med ett förslag på kursplan. 

d. Elektriska nätet-> Elkraftsystemanalys 

Henrik Sjöstrand och Joakim Oldeen fortsätter undersökningen om 

9. Hur kan ett program organisera utbyten - bordlades till nästa möte. 

10. Åtgärdsplan för Energisystemplanering 

Anders Eriksson, kursansvarig och studenterna har tagit fram en åtgärdsplan som 
förhoppningsvis ska komma tillrätta med de problem som varit, t.ex kommunikation 
och feedback till studenterna. 

11. Lärardag- den är 10/6. 

12. Kurspaket 

Elektriska nät får bli kvar istället för Kraftnät. 

13. Övriga frågor 
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Notera: Dokumentation finns på MP. 
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