MBW nyhetsbrev – vecka 41, 2017 (for English version see below)
· Nytt KAW-projekt till MBW Stort grattis till gruppledare Claes Andréasson och Sabrina Büttner

som tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet och DBB på SU har lyckats få totalt 44 mkr i
forskningsbidrag för en femårsperiod! Läs mer på MBWs hemsida http://www.su.se/mbw/aboutus/news/general-news/wallenberg-grant-to-project-on-cellular-ageing-1.349487

· Personalfotografering 9/11 och 14/11 Nu finns det tillfälle för porträttfotografering för

MBW’s hemsida. Vi vill gärna att så många som möjligt finns på bild på hemsidan, men det är inte
obligatoriskt. Bokningslista finns på lilla anslagstavlan utanför postrummet (F341). Tiderna är 9/11 kl.
10-12 och 14/11 kl. 13-15. Först till kvarn gäller!

· Val till institutionsstyrelsen 2018-2020 Fastställd röstlängd för både lärare/forskare och TApersonal finns nu anslaget på MBWs anslagstavla (utanför postrummet F341). Själva valet görs
elektroniskt och de personer som är röstberättigade kommer att få ett mejl med länk till valet under
oktober-november.

· Introduktion för nyanställda på SU Stockholms universitet håller den 5 december en
gemensam introduktionsdag för nyanställda på universitetet. Fokus för dagen är universitetets
organisation, utbildning och forskning och vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd vid
universitetet. Rektor och förvaltningschef inleder dagen. Anmälan senast den 21 november (först till
kvarn gäller). Läs mer här:
http://www.su.se/medarbetare/personal/anst%C3%A4llningsvillkor/introduktionsdag-f%C3%B6rnyanst%C3%A4llda-2017-1.351116
· Nya personer på MBW MBW är en dynamisk institution och denna vecka välkomnar vi:
IVMSU Manager Christiane Peuckert
Teknisk personal Huazhen Wang
Erasmusstudenter Emad Ibrahim (grupp Theopold), Frederic Fleischer (grupp Wojcik)
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MBW newsletter – week 41, 2017 English version
· New KAW grant to MBW Congratulations to MBW PIs Claes Andréasson and Sabrina Büttner
who, together with researchers from University of Gothenburg and DBB-SU, managed to receive a
grant of 44 mSEK over a five-year period. Read more on the MBW web.
http://www.su.se/mbw/about-us/news/general-news/wallenberg-grant-to-project-on-cellularageing-1.349487

· Staff photo session November 9 and 14 The opportunity to have your portrait photo taken

for the MBW website is coming up in November. We would like as many as possible to be presented
with a photo on the MBW website (however it is not compulsory). Time sheets for booking are
posted at the notice board outside the mailroom (F341). Times for the sessions are November 9 at 10
am-12 noon and November 14 at 1-3 pm. First come first serve for the bookings.

· Election for the Department Board 2018-2020 The established electoral roll for both
teachers/researchers and TA-personnel is now posted on the MBW notice board (by the mailroom
F341). The election itself is made electronically. Those who have the right to vote will receive an
email during October-November with a link to the election.
· Introduction for new employees at SU December 5, Stockholm University organizes an

introduction day for new employees. Focus of the day is the university organization and your rights
and obligations as an employee. The introduction is held in Swedish (an English-speaking
introduction will be held in the spring). For more information and registration:
http://www.su.se/medarbetare/personal/anst%C3%A4llningsvillkor/introduktionsdag-f%C3%B6rnyanst%C3%A4llda-2017-1.351116

· New persons at MBW MBW is a dynamic institute. This week we welcome:

IVMSU Manager Christiane Peuckert
Technical staff Huazhen Wang
Erasmus students Emad Ibrahim (Theopold group); Frederic Fleischer (Wojcik group)
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