Protokoll nr 5
2017-05-24

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Paula Blomqvist
Jenny Jansson
Sven Oskarsson
Katrin Uba
Michal Smrek
Åsa Constanda
Caroline Persson
Ebba Holmström

universitetslektor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
forskare, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
doktorandrepresentant
chefsadministratör, repr. ta-personal
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 tillägg:
8a, Datum för höstens styrelsemöten

§2 Utseende av justeringsperson

Paula Blomqvist 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 2017-05-24:§3

§4 Ekonomi

Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet. Styrelsen
konstaterar att grundutbildningens ekonomiska överskott gör att det

Protokoll nr 5
2017-05-24

Statsvetenskapliga institutionen

finns utrymme att återföra resurser till grundutbildningen. Styrelsen
uppdrar åt studierektor att ta fram ett förslag på hur resurser kan
återföras på ett hållbart sätt. I förslaget, som ska presenteras vid
styrelsemötet i oktober, ska det framgå vilka åtgärder som bör
prioriteras.
Styrelsen uppdrar även åt studierektor för grundutbildningen att se
över hur andelen undervisning och administration i tjänsten fördelas
mellan all undervisande personal.
Styrelsen beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2017-0524:§4
§5 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
att intentionen är utlysa ett lektorat årligen i fem år. Utlysningen ska
ske i maj och deadline för ansökan är i september. I linje med detta
har prefekterna inlett rekryteringsprocessen och en utlysning bör
komma inom kort.
att institutionen förberett utlysning av tidsbegränsad anställning som
lektor. Det rör sig om ett eller flera lektorat med 70 procents
tjänstgöring under tidsperioden 15/8 2017- 31/1 2018.
att tre doktorander anställts på fakultetsmedel: Jan Szulkin, Siri
Sylvan och Oskar Hultin Bäckersten.
att Anton Ahlén antagits som projektfinansierad doktorand.
Institutionen medfinansierar med 25 procent.
att en doktorand kommer att anställas inom CNDS-projektet med
viss medfinansiering av institutionen.

§6 Skrivelse angående byte av
institutionens engelska namn

Jenny Jansson redogör för skrivelsen med förslag att ändra
institutionens engelska namn från Department of Government till
Department of Political Science. Bilaga 2017-05-24:§6
Styrelsen diskuterade namnändringsförslaget och beslutar
att ge tid för diskussion på institutionen med sikte på att fatta beslut i
frågan i september.
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att undersöka hur
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ärendegången för ett eventuellt namnbyte ser ut.
§7 Meddelanden

Prefekten meddelar
att han ska föreslå två nya sakkunniga i rekryteringsprocessen för
stolsprofessuren.
att sakkunnigutlåtandena har kommit för IP-lektoratet.
Förhoppningsvis kan rekryteringsnämnden fatta beslut på
sammanträdet den 13/6.
att sakkunnigutlåtandena för det allmänna lektoratet förväntas
komma senast den 31/5. Förhoppningsvis kan rekryteringsnämnden
fatta beslut på sammanträdet den 13/6.
att KoF-panelens rapport ska vara tillgänglig senast den 15/6.
att diskussionen om lokalhyrorna fortsätter. Förslaget att fördela
kostnader för studentytor och obokade undervisningslokaler så att
varje institution bär kostnader för respektive hus inom
intendenturen istället för att kostnaderna fördelas efter antalet
helårsstudenter skulle innebära ökade kostnader med 4 miljoner
kronor per år för Statsvetenskapliga institutionen. Institutionens
prefekter går inte med på detta förslag och har lämnat in en skrivelse
till intendenturstyrelsen.

§8 Övriga frågor

Prefekten föreslår att höstens styrelsemöten hålls:
13/9, 18/10, 15/11 och 29/11.
Styrelsen beslutar
att anta förslaget.

Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.
Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Paula Blomqvist

