
 

     

Protokoll nr 9 

2016-11-30 

Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Elin Bjarnegård 
Katrin Uba 
Karin Carlsson 
Åsa Constanda 

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

  

Adjungerade:  

Anna Michalski universitetslektor, bitr. prefekt 

Anna Reuterhäll sekreterare 

 

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

Adjungeringar Anna Michalski och Anna Reuterhäll adjungeras till dagens 
sammanträde. 

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

§10a KoF 

§10b Doktorand inom Marie Curie-nätverket 

§2 Utseende av justeringsperson Karin Carlsson 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 2016-11-30:§3 
 

§4 Budget Prefekten presenterar ett budgetförslag för 2017. Tyvärr kan inte en 
slutgiltig budget presenteras, eftersom rektor igår, den 29/11, 
beslutat om ett påslag på 1% LBK per anställd samtidigt som 
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datakörningen för att få fram nya budgetkalkyler inte fungerat på 
grund av tekniska problem centralt. Om vi utgår från de uppgifter vi 
har i nuläget är budgeten ansträngd, men godtagbar på kort sikt. 
Prefekten konstaterar att vi har goda inkomster på 
forskning/forskarutbildningssidan. Institutionen är framgångsrik när 
det gäller att få externa forskningsanslag vilket tillsammans med ett 
antal andra faktorer bl a det faktum att vår forskning ofta publiceras 
innebär att vi faller väl ut i resursfördelningen från fakulteten. Dock 
har vi två utgiftsposter som ökar mycket – kostnader för 
undervisningslokaler och studentytor. Det råder oenighet inom 
intendenturen hur kostnader för gemensamma lokaler ska fördelas. 
Om vi kan nå en rimlig uppgörelse angående hur kostnaderna ska 
fördelas kommer vi att ha en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Om 
vi inte kan nå en sådan uppgörelse står vi inför stora ekonomiska 
problem. 
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna budgetrapporten samt att fatta beslut om budget för 
2017 per capsulam. 
 

§5 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att efter sakkunniggranskning av 41 ansökningshandlingar har Linuz 
Aggeborn, Pär Nyman och Nazita Lajevardi erbjudits anställning 
som postdoktorer inom Oskarsson och Lindgrens EU-projekt. 
Förhandlingar om villkor och tillträdesdatum pågår. 

att Benjamin Moffit börjar på institutionen som postdoc 170201. 

att IP-lektoratet har fått 29 ansökningar och att det allmänna 
lektoratet har fått 32 ansökningar. Sökandet efter sakkunniga pågår. 

att utlysningstiden för tre visstidsanställningar (ett ALVA-lektorat och 
två anställningar som vikarierande lektor) går ut den 2 december och 
att förberedelser för tillsättning ska göras skyndsamt. 

att flera forskningsassistenttjänster är utannonserade. 

att forskartjänsten på CNDS har fått tre sökanden. Charles Parker 
och Daniel Nohrstedt är sakkunniga.  

§6 Självvärdering Elin Bjarnegård redogör arbetet med självvärderingen. Bilaga 2016-
11-30:§6.  
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Styrelsen tackar Elin för arbetet och beslutar   

att Elin Bjarnegård ska arbeta vidare med självvärderingen och att ett 
underlag ska presenteras och diskuteras vid styrelsemötet i februari. 

§7 Datorpolicy  Styrelsen beslutade  

att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari. 

§8 Språkpolicy Prefekten presenterar förslag till språkpolicy. Bilaga 2016-11-30:§8. 

Styrelsen beslutar 

att anta policyn. 

§9 Nytt jämställdhetsombud Prefekten presenterar förslaget att utse Olle Folke till nytt 
jämställdhetsombud.  

Styrelsen beslutar 

att utse Olle Folke till jämställdhetsombud. 

§10 Meddelanden Prefekten meddelar  

att institutionens inflyttningsfest föreslås gå av stapeln den 17/2 eller 
10/3. Festkommittén behöver fler medlemmar. Alla intresserade 
uppmanas att ta kontakt med Anna Michalski eller Annika Kollstedt.  

§11 Övriga ärenden 10 a, KoF 

Prefekten meddelar 

att vi fått resultatet från den enkät som gått ut till samtliga anställda 
som forskar. Prefekten konstaterar att det finns stora skillnader i 
tjänstestruktur vid de enheter som ingår i samma grupp som vår 
institution, vilket gör att det svårt att jämföra resultaten. 

10b Katrin Uba redogör för möjligheten att anta en doktorand inom 
Marie Curie-nätverket.  

Styrelsen beslutar 

att prefekten ska utreda för- och nackdelar med detta och därefter 
fatta beslut. 

 

Avslutning 

 

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 
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Justeras: 

 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Karin Carlsson 

 


