Protokoll nr 1
2016-01-27

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Karl-Oskar Lindgren
Sven Oskarsson
Wendy Maycraft Kall
Katrin Uba
Michal Smrek
Zohreh Khoban
Åsa Constanda
Sofia Jansson

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

Adjungerade:
Anna Reuterhäll

sekreterare

Johanna Söderström

sammankallande, kommittén för lika villkor

Öppnande

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

Adjungeringar

Anna Reuterhäll och Johanna Söderström adjungeras till dagens
sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg:
Övrig fråga 10 a. Arbetsmiljökommitté

§2 Utseende av justeringsperson

Wendy Maycraft Kall utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar
att språkkommittén ska träffas för att ta fram en språkpolicy.
Styrelsen beslutar
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att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2016-01-27:§3
§4 Meddelanden

Prefekten meddelar
att Katrin Uba har blivit docent.
att institutionen fått två nya forskningsprojekt. Oscar Almén har fått
2,4 milj Skr från VR för ett treårigt forskningsprojekt. Sven
Oskarsson och Karl-Oskar Lindgren har fått ett EU finansierat sk
ERC Consolidator Grant på cirka 16 milj Skr.
att det ska genomföras en ny forskningsutvärdering vid Uppsala
universitet – KoF17 (Kvalitet och Förnyelse). KoF17 kommer att
bestå av självvärdering, bibliometrisk analys och extern granskning.
Lärare och doktorander ska även besvara en enkät. Enligt uppgift
kommer ingen resursfördelning att knytas till resultatet av KoF17.

§5 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
att det biträdande lektoratet fick 25 sökande. Av dessa rangornades
4 – Pär Zetterberg, Elin Bjarnegård, Joakim Kreutz och Katrin Uba. I
och med att Pär Zetterberg har externfinansiering finns det utrymme
att anställa två biträdande lektorer – Pär Zetterberg och Katrin Uba.
Elin Bjarnegård fått lektoratet i utvecklingsstudier och Joakim Kreutz
väljer att vara kvar på sin tjänst som lektor vi Stockholms universitet.
att institutionen ska utlysa en professorstjänst. Vi har fått klartecken
från både samhällsvetenskapliga fakulteten och rektor.
att institutionen kommer att anställa Pär Nyman som ALVA-lektor.
Pär kommer att vikariera för Mattias Sigfridsson som ska vara vara
föräldraledig.
att Maria Heimer har fått forskningsmedel till 31/12 2016.

§6 Ekonomi

Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet. Institutionen har
ett positivt verksamhetsutfall för forskning/forskarutbildningen och
för grundutbildningen.
Styrelsen beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten och bokslutskommentarerna till
handlingarna. Bilaga 2016-01-27:§6
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§7 Lika villkorsplanen

Johanna Söderström presenterar förslaget till Lika villkorsplan. Bilaga
2016-01-27:§7
Styrelsen beslutar
att anta planen med följande ändring. Första punkten under rubriken
4. Åtgärder för lika villkor ska lyda:
1. Hemsidan bör ses över utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

§8 Likabehandlingsplan för studenter Johanna Söderström presenterar förslaget till Likabehandlingsplan för
studenter. Bilaga 2016-01-27:§8
Styrelsen beslutar
att anta planen.
§9 Mentorsprogram

Prefekten presenterar förslaget. Bilaga 2016-01-27:§9
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget.

§10 Övriga ärenden

10a. Arbetsmiljökommitté
Styrelsen uppdrar åt Josefina Eriksson och Viviana Stechina att
föreslå ledamöter till ny arbetsmiljökommitté.

Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Wendy Maycraft Kall

