Protokoll nr 1
2017-01-19

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Paula Blomqvist
Katrin Uba
Sven Oskarsson
Åsa Constanda
Michal Smrek
Sandra Håkansson

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

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 med följande tillägg:
§10a KoF17

§2 Utseende av justeringsperson

Paula Blomqvist utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll. Prefekten meddelar att
frågan om möjligheten att anta en doktorand via Marie Curie
nätverket diskuterats i handledarkollegiet som beslutade
rekommendera prefekten att stödja en ansökan. Arbetet med detta
är nu igång.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2017-01-19:§3
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§4 Ekonomi

Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet. Institutionens
ekonomiska situation ser bra ut. Dock har vi två utgiftsposter som
ökar mycket – kostnader för undervisningslokaler och studentytor.
Prefekterna kommer under våren att förhandla med andra
inblandade enheter, fakulteten och området för att hitta en lösning
som är långsiktigt ekonomiskt hållbar för institutionen.
Styrelsen beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2017-0119:§4

§5 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
att Linuz Aggeborn, Pär Nyman och Nazita Lajevardi erbjudits
anställning som postdoktorer inom Oskarsson och Lindgrens EUprojekt fr o m 2017-04-01.
att Benjamin Moffit börjar på institutionen som postdoc 2017-02-01.
att IP-lektoratet har fått 29 ansökningar och att det allmänna
lektoratet har fått 32 ansökningar. Prefekten har beslutat att som
sakkunniga för det allmänna lektoratet utse Professor Elin
Haugsgjerd Allern från Oslo universitet samt Professor Asbjørn
Sonne Nørgaard från Syddansk Universitet. Sökandet efter
sakkunniga till IP-lektoratet pågår, men mycket talar för att det ska
kunna fattas beslut om detta inom en mycket snar framtid.
att Oscar Larsson och Carina Gunnarson erbjudits anställning som
vikarierande lektorer i sex månader och att Jonas Hultin Rosenberg
erbjudits ett ALVA-lektorat, också det på sex månader.
att Louise Simonsson erbjudits anställning som forskare inom CNDS
(Centre for Natural Disaster Science). Till den utlysta tjänsten fanns
tre sökande.
att Per Åsberg fått en anställning på universitetets centrala ITavdelning från 2017-01-27.
att kommunikatörstjänsten kommer att utannonseras inom kort.
att Christofer Berglund fått ett post doc-stipendium, SYLFF.

§6 Datorpolicy

Prefekten presenterar förslag till datorpolicy som förbretts inom
styrelsen. Bilaga 2017-01-19:§6.
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Styrelsen beslutade
att uppdra Peter Knutar och Leif Kullberg att formulera en
datorpolicy i enlighet med de riktlinjer styrelsen beslutat om.
§10 Meddelanden

Prefekten meddelar
att institutionens inflyttningsfest äger rum den 10/3. EUparlamentarikern från Uppsala, Cecilia Wikström, kommer att vara
huvudtalare. Därefter kommer det att anordnas en paneldebatt med
Cecilia Garme som moderator. 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.
Vi har även fått publiceringsstatistiken. Nu börjar arbetet med att
skriva den självvärdering som ska skickas in senast 2017-03-17.
Vecka 20 kommer en internationellt sammansatt panel på besök.
Styrelsen beslutar
att det är styrelsen som ska fatta beslut om utformningen av
självvärderingen.

Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.
Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Paula Blomqvist

