Protokoll nr 3
2016-03-24

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Sven Oskarsson
Paula Blomqvist
Anna Danielsson
Karin Leijon
Zohreh Khoban
Åsa Constanda
Oskar Pettersson

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

Adjungerade:
Anna Reuterhäll

sekreterare

Öppnande

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

Adjungeringar

Anna Reuterhäll adjungeras till dagens sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§2 Utseende av justeringsperson

Sven Oskarsson utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar
att arbetsmiljökommittén ännu inte är tillsatt. Skyddsombuden har
fått i uppdrag att kommittén sammansätts.
att Per Åsberg och Pär Nyman arbetar med modulen för
timrapportering av doktoranders undervisning.
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Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2016-03-24:§3
§4 Språkpolicy

Prefekten presenterar förslaget. Bilaga 2016-03-24:§4
Efter diskussion beslutar styrelsen
att uppdra åt prefekten att föreslå omformuleringar utifrån den
diskussion som förts på mötet.

§5 Ev utlysning av Postdoc

Prefekten presenterar förslaget att utlysa en postdoc-tjänst. Det
ekonomiska
överskott
institutionen
har
på
forskning/forskarutbildning möjliggör en sådan utlysning.
Styrelsen beslutar
att institutionen ska utlysa en postdoc-tjänst. Styrelsen uppdrar åt
prefekten att även undersöka förutsättningarna för och
administrationen runt en utlysning av särskilda medel till ansökningar
för forskningsprojekt.

§6 Friskvårdsmassage

Prefekten presenterar förslaget. Bilaga 2016-03-24:§6.
Styrelsen beslutar
att ytterligare utreda frågan om friskvårdsmassage och alternativ till
det.

§7 Verksamhetsberättelsen

Prefekten presenterar verksamhetsberättelsen som dock inte
är helt färdigställd ännu. Bilaga 2016-03-24:§7.
Styrelsen beslutar
att arbetet med verksamhetsberättelsen kan fortsätta i denna
riktning .

§8 Tjänstecykel

Det har inkommit ett förslag att institutionen bör införskaffa en
tjänstecykel.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt prefekten att inhandla en tjänstecykel.

§9 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
Att institutionen har många medarbetare som söker och är i behov
av externa medel just nu. Vi har även ovanligt många disputationer
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på gång.
att Åsa Constanda kommer att genomgå en planerad operation och
vara sjukskriven i tre månader.
§10 Ekonomi

Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet.
Styrelsen beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2016-0324:§10

§11 Meddelanden

Prefekten meddelar
att krisorganisationen på institutionen fungerade bra med tanke på
händelserna i Bryssel. Institutionen kan dock finjustera
organisationen kring resor i tjänsten.

§10 Övriga ärenden

Inga övriga frågor.

Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Sven Oskarsson

