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Närvarande ledamöter:

PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Paula Blomqvist
Per Ekman
Sandra Håkansson
Jenny Jansson
Caroline Persson
Sven Oskarsson
Katrin Uba

universitetslektor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
doktorandrepresentant
doktorandrepresentant
forskare, lärarrepresentant
studentrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant

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:

§5 Examinator Svensk politik B/C
§6 Prefektuppdragets villkor
§7 Institutionens arbetsordning.

Övriga punkter flyttas ner.

§2 Utseende av justeringsperson Paula Blomqvist utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar att
institutionen kommer att upphandla friskvårdsmassage av företaget
Joylife Healthcare. Avtalsperioden blir 1 mars-15 november 2018 då
det centrala ramavtalet går ut.
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Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2018-02-14:§3

§4 Ekonomi Prefekten informerar om budgetprocessen.

Styrelsen beslutar
att fatta beslut om budgeten per capsulam.

§5 Examinator för Svensk politik
B/C

Jenny Jansson redogör för förslaget att utse Li Bennich-Björkman till
examinator för kursen Svensk politik B/C.

Styrelsen beslutar
att anta förslaget.

§6 Skrivelse om utlysning av riktad
tjänst i politisk teori

Prefekten redogör för skrivelsen. Bilaga 2018-02-14:§3

Efter diskussion beslutar styrelsen

att ge prefekt och studierektor i uppdrag att komma med förslag om
tjänsteutlysningar senare under våren.

§7 Prefektuppdragets villkor Prefekten meddelar att han kontaktats gällande frågor om
valberedningens möjligheter att förhandla prefektuppdragets villkor
med potentiella kandidater.

Prefekten meddelar att valberedningen kan föra diskussioner med
prefektkandidater, men det är viktigt att stämma av rimligheten i
önskemålen. Villkoren ska dock beslutas av styrelsen.

§8 Tillsättning av arbetsgrupp Handledarkollegiet har påpekat behovet av en arbetsordning för
institutionen och förelagit att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp med
uppdrag att utarbeta förslag till en sådan. Styrelsen instämmer i att
ett sådant behov finns. Shirin Ahlbäck Öberg ges i uppdrag att samla
lämpliga personer med olika erfarenheter och kunskaper för att
utarbeta ett förslag som kan presenteras för styrelsen vid terminens
sista möte. Innan arbetsordningen fastställs ska institutionens olika
kollegiala organ och grupper av anställda ges möjlighet att yttra sig
över förslaget.
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§8 Tjänstefrågor Prefekten meddelar

att institutionen har utlyst ett biträdande lektorat. Sakkunniga är
Patrik Öhberg, docent vid Göteborgs universitet, och Anne
Skorkjær Binderkrantz, professor vid Aarhus universitet.
Sakkunnigutlåtandet kommer förhoppningsvis i april.

att Mattias Sigfridsson utses till studierektor för grundutbildningen.
Under vårterminen kommer Mattias tillfälligt att även ansvara för de
arbetsuppgifter som åvilat biträdande studierektor.

att Axel Cronert anställts som forskare i ett externfinansierat
projekt.

att Peter Smekal kommer att anställas som senioruniversitetslektor
på 50% under perioden 1/7 - 31/12 2018 med eventuell förlängning
ytterligare en termin.

§8 Meddelanden Prefekten meddelar

att Christina Bergqvist har bett om att få bli entledigad från
uppdraget som sammankallande i valberedningen för prefektvalet.
Professorskollegiet kommer att föreslå en ny ledamot. Styrelsen
får sedan fatta beslut per capsulam.

§9 Övriga ärenden Inga övriga ärenden.

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg Paula Blomqvist


