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Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Sven Oskarsson
Niklas Nilsson
Katrin Uba
Michal Smrek
Zohreh Khoban
Åsa Constanda
Oskar Pettersson

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

Adjungerade:
Anna Reuterhäll

sekreterare

Nils Hertting

studierektor, GU, närvarande punkt 1-4

Öppnande

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

Adjungeringar

Anna Reuterhäll och Nils Hertting adjungeras till dagens
sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg:
8a Kick-off

§2 Utseende av justeringsperson

Katrin Uba utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar
att arbetet med att sätta samman en arbetsmiljökommitté fortgår.
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att prefekten arbetar med språkpolicyn.
att postdoc-tjänsten är utannonserad. Sista ansökningsdag är 28 juni
2016.
att prefekten utsett Michal Smrek att utreda frågan om
friskvårdsmassage.
att prefekterna arbetar med utlysningen av lektoraten.
att Pär Nyman arbetar vidare med undervisningsrapporteringen.
att en tjänstecykel inhandlats.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2016-05-18:§3
§4 Kursplaner och litteraturlistor
2016/2017

Nils Hertting presenterar studieplankommitténs förslag gällande
kursstruktur, kursplaner och litteraturlistor för läsåret 2016/2017.
Bilaga 2016-05-18: §4.
Styrelsen beslutar
att fastställa kursplaner och litteraturlistorna för läsåret 2016/2017.
att uppdra åt studierektor för grundutbildningen att göra en
kartläggning av de kurser institutionen erbjuder för utbytesstudenter.

§5 Ekonomi

Punkt 1. Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet.
Institutionens ekonomiska situation ser bra ut. Dock noterar
styrelsen de övertider som finns ackumulerade inom
grundutbildningen.
Punkt 2. Intendenturen. Åsa Constanda presenterar ett underlag
över intendenturens ekonomi. Statsvetenskapliga institutionen
upplever att det finns vissa informationsproblem när det gäller hur
beslut tas när det gäller intendenturens ekonomi. Institutionen
upplever att vi ställts inför fait accompli, att ekonomiska investeringar
inte diskuteras i förväg.
Styrelsen beslutar
att riktlinjer för övertidsuttag utarbetas (punkt 1), samt
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2016-05-
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18:§5 (punkt 1)
att uppdra åt Anna Michalski att klarlägga varför intendenturen haft
så stora kostnadsökningar samt att poängtera att beslut gällande
stora ekonomiska utgifter ska fattas av intendenturstyrelsen (punkt
2).
§6 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
att Carina Gunnarsons projektmedel tar slut och att hon kommer att
vara gästlärare i Japan under hösten.
att Niklas Nilsson kommer att gå till annan anställning.

§7 Meddelanden

Prefekten meddelar att samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder en
styrelseutbildning.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt prefekten att beställa en styrelseutbildning av
fakulteten.

§8 Övriga ärenden

8a Kick-off
Styrelsen beslutar
att uppdra åt prefekten att gå ut med en inbjudan till institutionens
anställda att bli medlemmar i den festkommitté som kommer att
anordna institutionens kick-off i augusti.

Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Katrin Uba

