Protokoll nr 3
2017-03-15

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Paula Blomqvist
Katrin Uba
Sven Oskarsson
Elin Bjarnegård
Anna Danielsson
Michal Smrek
Sandra Håkansson
Ebba Holmström
Caroline Persson

universitetslektor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant (närvarande till §5)
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
forskare, lärarrepresentant
doktorandrepresentant
doktorandrepresentant
studentrepresentant
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 med följande ändring och tillägg:
Punkt 6 KoF17 flyttas till punkt 4. Övriga punkter flyttas ner.
§10a Näthat läggs till som övrig fråga.

§2 Utseende av justeringsperson

Katrin Uba 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 2017-03-15:§3
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§4 KoF17

Prefekten presenterar KoF17 och institutionens självvärdering.

Bilaga 2017-03-15:§4.
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen med de tillägg och kommentarer som
framkommit i diskussionen.
§5 Ekonomi

Prefekten går igenom det ekonomiska utfallet.
Styrelsen beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2017-0315:§5

§6 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
att ansökningstiden för kommunikatörstjänsten gått ut och att
anställningsintervjuer kommer att genomföras inom kort.
att det är oklart när beslut fattas angående professuren.
Rekryteringsgruppen har begärt in ytterligare underlag från en av de
sökande.
att sakkunniga för lektoraten ska lämna besked i maj. Sakkunniga för
det allmänna lektoratet är professor Elin Haugsgjerd Allern från Oslo
universitet samt professor Asbjørn Sonne Nørgaard från Syddansk
Universitet. Sakkunniga för IP-lektoratet är professor Annika
Björkdahl från Lunds universitet och professor Anders Wivel från
Köpenhamns universitet.

§7 Självvärdering

Elin Bjarnegård presenterar förslag till självvärdering. Bilaga 2017-0315:§7.
Styrelsen beslutade
att självvärderingen ska göras i samband med medarbetarsamtalen.
att institutionen ska undersöka möjligheten att ansöka om pengar för
att göra en institutionsövergripande sammanställning av de 4 punkter
som presenteras i bilaga 2017-03-15:§7.
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§8 Kursplan Utvecklingsstudier B

Anna Reuterhäll och Elin Bjarnegård presenterar förslaget till
kursplan för Utvecklingsstudier B. Bilaga 2017-03-15:§8.
Styrelsen beslutade
att fastställa kursplanen.

§9 Utlysning av lektorat

Prefekten presenterar förslaget. Bilaga 2017-03-15:§9.
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget.

§10 Meddelanden

Prefekten meddelar
att Saco har utsett Christina Bergqvist till skyddsombud.

§11 Övriga frågor

11a Näthat
Lokala SACO-föreningen har väckt frågan om hur institutionen ska
agera när anställda utsätts för aggressiva attacker i kommentatorsfält
och sociala media.
Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.
Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Katrin Uba

