
 

     

Protokoll nr 4 

2017-04-19 

Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Paula Blomqvist 
Katrin Uba 
Sven Oskarsson 
Elin Bjarnegård 
Michal Smrek 
Sandra Håkansson 
Åsa Constanda 

universitetslektor, prefekt 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
doktorandrepresentant 
doktorandrepresentant 
chefsadministratör, repr. ta-personal 

  

Adjungerade:  

Nils Hertting universitetslektor, studierektor för grundutbildningen 

Anna Reuterhäll sekreterare 

 

Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla 
välkomna till dagens sammanträde. 

Adjungeringar Nils Hertting och Anna Reuterhäll adjungeras till dagens 
sammanträde. 

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande ändring och tillägg: 

Ny punkt 6 KoF17. Övriga punkter flyttas ner. 

§12a Fyllnadsval. 

§2 Utseende av justeringsperson Michal Smrek utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.  

§3 Protokoll från föregående 
sammanträde 

Prefekten går igenom föregående protokoll. Elin Bjarnegårds namn 
saknas i närvarolistan. Detta kommer att rättas till och ett nytt 
protokoll laddas därefter upp på medarbetarportalen. 
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Styrelsen beslutar 
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2017-04-19:§3 
 

§4 Kursplaner och litteraturlistor 
2017/2018 

Nils Hertting presenterar studieplankommitténs förslag. Bilaga 
2017-04-19:§4. 
  
Styrelsen beslutar  
att ställa sig bakom förslaget och fastställa kursplaner och 
litteraturlistor för läsåret 2017/2018.  
 

§5 Rapport från 
studieplankommittén angående 
dubbla examinatorer på 
masteruppsatser 

Nils Hertting presenterar studieplankommitténs förslag. 
 
”Mot denna bakgrund beslutade Studieplankommittén att ge stöd åt 
förslaget om att återinföra dubbla examinatorer vid examination av 
uppsatser på mastersnivå, men bara under förutsättning att detta 
också innebär ett reellt tillförande av resurser till kursen och inte 
heller går ut över möjligheten att bemanna andra kurser. 
Studieplankommittén föreslår därför att styrelse och prefekt 
omedelbart vidtar de åtgärder som krävs för att tillse att tillräckligt 
antal examinatorer står till förfogande för att fullt ut bemanna 
uppsatsexaminationerna på såväl C-nivå som mastersnivå samt 
därefter ger den kursansvarige på mastersnivå i uppdrag att 
genomföra förslaget.”  

 
Efter detta följer diskussion om resursfördelning och rättssäker 
betygssättning. 
 
Sven Oskarsson föreslår att en uppsats i varje grupp läses 
gemensamt av alla examinatorer i gruppen. Det behöver även finnas 
extraläsare som kan läsa uppsatser där en examinator är osäker i 
betygssättningen. De ska utgå ersättning till den som är extraläsare. 
Förslaget gäller både C- och masteruppsatser. 
 
Efter ytterligare diskussion beslutar styrelsen 
att avslå studieplankommitténs förslag. 
 
att ställa sig bakom Sven Oskarssons förslag. 
 



 

     

Protokoll nr 4 

2017-04-19 

Statsvetenskapliga institutionen 

§6 KoF17 Prefekten presenterar ett förslag gällande vilka grupper KoF-panelen 
bör träffa när de besöker institutionen den 18/5: 
 
Prefekterna 
Projektledare för större projekt 
Doktorander 
Yngre forskare (postdoc, forskare utan lektorat) 
Ledare för subseminarierna  
 
Styrelsen beslutar 
att ställa sig bakom förslaget. 
 

§7 Ekonomi Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet.  
  
Styrelsen beslutar  
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2017-04-
19:§7 
 

§8 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att Tove Hellkvist har fått kommunikatörstjänsten och att hon börjar 
den 15/6. 

att sakkunniga för lektoraten ska lämna besked i mitten av maj.  

att minst ett lektorat ska utlysas i maj. 

att institutionen kommer att utlysa både ett vikariat i avvaktan på 
tillsättning och ALVA-lektorat.  

att Johanna Rickne har anställts som forskare på 30% inom Olle 
Folkes projekt.  

att institutionen antagit tre doktorander: Jan Szulkin, Siri Sylvan och 
Oskar Hultin Bäckersten.  

§9 Verksamhetsberättelse 2016  

 

 

Prefekten presenterar verksamhetsberättelsen. Bilaga 2017-04-
19:§9. 

Styrelsen beslutade  

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

§10 Näthat – hur ska institutionen 
agera när anställda utsätts för 
aggressiva attacker i 

Lokala SACO-föreningen har väckt frågan om hur institutionen ska 
agera när anställda utsätts för aggressiva attacker i kommentatorsfält 
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kommentatorsfält och sociala 
medier 

och sociala media. 

Styrelsen beslutade  

att institutionen behöver mer information och uppdrar åt prefekten 
att kontakta kommunikationsavdelningen och säkerhetsavdelningen 
för att i samarbete med dem utforma informationstillfällen och 
dokument som ger de anställda vägledning för att hantera detta 
problem. 

§11 Meddelanden Inga meddelanden. 

§12 Övriga frågor 12a Fyllnadsval 

Anna Danielsson, Wendy Maycraft Kall och Niklas Nilsson har ställt 
sina platser till förfogande. 

Styrelsen beslutar  

att utlysa fyllnadsval så snart som möjligt och uppdrar åt Anna 
Reuterhäll att vara valförrättare. 

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 

 Justeras: 

 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Michal Smrek 

 


