Protokoll nr 6
2016-06-15

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Sven Oskarsson
Katrin Uba
Michal Smrek
Zohreh Khoban

universitetslektor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
doktorandrepresentant
doktorandrepresentant

Adjungerade:
Anna Reuterhäll

sekreterare

Johanna Söderström

forskare, jämställdhetsombud och ordförande i Lika villkorskommittén

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:
§5 Val av arbetsmiljökommitté
§6 Kursplan för Swedish Politics
§7 Ämnesklassning av kursen Utmaningar mot staten: krig och
migration

§2 Utseende av justeringsperson

Elin Bjarnegård utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2016-06-15:§3
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§4 Lika villkorsundersökningen

Johanna Söderström presenterar resultatsammanställningarna för
Lika villkor bland studenter 2016. Bilaga 2016-06-15: §4a.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt studierektor att ta upp frågan om balanserade
kurslitteraturlistor på studieplankommittémöten. 29 % av
studenterna upplever att kurslitteraturen inte speglar en mångfald av
perspektiv.
att uppdra åt studierektor att se över institutionens kursvärderingar
framför allt avseende frågor om diskrimineringsgrunder.
att institutionen ska ha en utbildning om härskartekniker. Johanna
Söderstöm, Elin Bjarnegård och prefekten ansvarar för planering och
genomförande.
Johanna Söderström presenterar resultatsammanställningarna för
Lika villkor bland anställda 2016. Bilaga 2016-06-15: §4b.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt prefekten att integrera reflektioner över
samarbetsstrukturer på institutionen i de självvärderingar som
institutionen ska genomföra i samband med utvärderingarna under
hösten 2016 och våren 2017.
Slutligen riktar styrelsen ett stort tack till Lika villkorskommittén för
den genomförda undersökningen.

§5 Arbetsmiljökommitté

Prefekten presenterar förslag till ny arbetsmiljökommitté:
PerOla Öberg (sammankallande)
Anna Reuterhäll (sekreterare)
Annika Kollstedt (TA)
Josefina Eriksson (skyddsombud)
Viviana Stechina (skyddsombud)
Styrelsen beslutar
att anta förslaget.

§6 Kursplan för Swedish Politics

Anna Reuterhäll presenterar förslag till ny kursplan för Swedish
Politics.
Styrelsen beslutar
att fastställa kursplanen.
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§7 Ämnesklassning av kursen
Utmaningar mot staten: krig och
migration

Prefekten presenterar förslaget att kursen Utmaningar mot staten:
krig och migration ska ämnesklassas som både statskunskap och
utvecklingsstudier.
Styrelsen beslutar
att anta förslaget och fastställa kursplanen.

§5 Ekonomi

Prefekten går igenom det ekonomiska utfallet. Institutionens
ekonomiska situation ser bra ut.
Styrelsen beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2016-0615:§5

§6 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
att lektoraten snart kan utannonseras. Preliminär deadline för
ansökan är den 30 september.
att 16 ansökningar till professuren kommit in (8 externa och 8
interna ansökningar). Arbetet med att finna sakkunniga pågår.
att sista ansökningsdag för postdoc-tjänsten är den 27/6 och att 25
ansökningar har inkommit hittills. Det finns indikationer på att det
blir betydligt fler innan deadline.
att deadline för tjänsten som forskningssamordnare är den 16/6 och
att det strax före deadline fanns fem sökanden. Intervjuer med de
mest kvalificerade kommer att genomföras mycket snart.
att tre doktorander har tackar ja till doktorandtjänst vid
institutionen:
Lutz Gschwind
Sandra Håkansson
Lari Peterson
att Elin Hallström ska vara föräldraledig och att Linnea Flodström
kommer att vikariera för Elin.

§7 Meddelanden

Inga meddelanden.

§8 Övriga ärenden

Inga övriga meddelanden.
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Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Elin Bjarnegård

